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ONDERWERP
Proces (investerings) voorstellen met financiele consequenties

VOORSTEL
Vasthouden aan het eerdere beleid om in de komende begroting en meerjarenbegroting 2019-2022 uit 
te gaan van bestaand beleid en voor nieuw beleid geen financiële ruimte mee te nemen.

AANLEIDING
Bij de behandeling van het voorstel “Genieten van water” in de vergadering van het algemeen bestuur 
van 15 mei 2018 ontstond enige onduidelijk over de mate waarin binnen de begroting en 
meerjarenbegroting rekening gehouden moet worden met de financiële gevolgen van nieuw beleid. De 
bedoeling van dit voorstel is om het proces over de mate waarin we rekening houden met de lasten 
van nieuw beleid helder te formuleren en hierover duidelijke afspraken te maken voor de komende 
begrotingsbehandeling. 

TOELICHTING
De begroting en meerjarenbegroting 2018-2021 welke vorig jaar november door uw bestuur zijn 
vastgesteld is een zogenaamde “bestaand beleid” begroting. Dat betekent dat hierin voor nieuw beleid 
geen financiële ruimte is meegenomen. De gedachte is dat binnen deze werkwijze voorstellen met 
betrekking tot nieuw beleid aan het algemeen bestuur zullen worden voorgelegd. Met de - eventueel - 
hiervoor benodigde middelen zal dan vervolgens rekening worden gehouden in de begroting en 
meerjarenbegroting van het jaar daarna.
Bij nieuw beleid waar we het hier over hebben en waarvoor financiële ruimte ontbreekt gaat het om 
onderwerpen en issues die nog niet in voldoende mate concreet zijn qua (financiële) omvang en qua 
planning.

Binnen de planning en control cyclus wordt ieder jaar in de maand juni de begrotingsbrief aan uw 
bestuur voorgelegd. Hierin zijn de financiële gevolgen verwerkt van bestuursbesluiten die zijn 
genomen na vaststelling van de vigerende begroting/meerjarenbegroting in november het jaar er voor; 
in dit geval dus financiële gevolgen van bestuursbesluiten van november tot en met de maand mei. 
In de hier op volgende begroting/ meerjarenbegroting voor de nieuwe periode worden de financiële 
gevolgen verwerkt van bestuursbesluiten die door uw bestuur zijn genomen in de periode die ligt 
tussen de behandeling van de begrotingsbrief en 1 november.  

Voor de komende meerjarenbegroting 2019-2022 zou er voor gekozen kunnen worden om voor nieuw 
beleid – hoewel indicatief – financiële ruimte mee te nemen. De kans bestaat dat hierdoor het 
meerjarenbeeld en daarmee ook het lastenbeeld enigszins wordt overtrokken omdat in het streven om 
volledig te willen zijn voor allerlei denkbare thema’s bedragen worden meegenomen. Dat heeft niet 
onze voorkeur. We stellen dan ook voor om de huidige werkwijze te handhaven. Dat houdt in dat voor 
nieuw beleid geen financiële ruimte wordt meegenomen in de begroting en meerjarenbegroting 2019-
2022 en dat begroting / meerjarenbegroting evenals vorig jaar gebaseerd is op “bestaand beleid”.
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Na vaststelling van de begroting/meerjarenbegroting 2019-2022 zal zich  - net als nu het geval is – de 
situatie voor kunnen doen dat er voorstellen aan uw bestuur worden voorgelegd waarvoor geen 
financiële dekking bestaat binnen de laatst vastgestelde begroting. 

Wanneer u in kunt stemmen met dergelijke voorstellen zien we voor de financiële dekking de volgende 
mogelijkheden:

a) Het betreft een kredietvoorstel met betrekking tot een voorgenomen investering (verwachting 
is dat dit type voorstel het meest voor zal komen). De hier uit voortvloeiende kapitaallasten 
komen altijd van af 1 januari volgend op het jaar waarin de investering is gerealiseerd. Met 
deze lasten kan dan in de nieuw op te stellen begroting/meerjarenbegroting rekening worden 
gehouden.
Deze werkwijze sluit aan bij kredietvoorstellen m.b.t voorgenomen investeringen die wel in de 
begroting staan; we geven daarin ook altijd aan dat met afwijkende kapitaallasten in de 
komende begroting rekening zal worden gehouden.

b) Het betreft een voorstel waarbij de lasten direct ten laste van de exploitatie van het lopende 
jaar komen: 
Wanneer het om een relatief beperkt bedrag gaat zal dit kunnen worden opgevangen binnen 
de post onvoorzien uit de begroting (Onvoorzien in de begroting is € 200.000) 
Wanneer het om een substantieel bedrag gaat kan besloten worden om hiervoor de 
egalisatiereserve in te zetten.

c) Het betreft een exploitatievoorstel waarvan de kosten ten laste zullen komen van de begroting 
van het komende jaar. In die nog op te stellen begroting zal rekening gehouden worden met 
de lasten van het voorliggende voorstel.

In alle gevallen zal een indicatie worden geven van de impact op de tariefontwikkeling.

Op grond van het budgetrecht beslist het algemeen bestuur over samenstelling en inhoud van de 
begroting. Dit houdt onder meer in dat het algemeen bestuur aan de door het dagelijks bestuur 
voorgestelde begroting posten kan toevoegen dan wel daarin posten kan doorhalen. 

BIJLAGEN
Bijlage 1: Stroomschema financiële ruimte bestuursvoorstellen

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de dijkgraaf,
ir. E. de Kruijk ir. H.H.G. Dijk


