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Deze bestuursrapportage richt zich op:
Onderdeel bestuursrapportage Bevat:

A) Voortgang maatregelen 2019 Afwijkingenanalyse t.a.v. de in de begroting 2019 
opgenomen maatregelen (tijdigheid en volledigheid)

B) Voortgang investeringen Afwijkingenanalyse t.a.v. de te realiseren output - 
zoals opgenomen in de kredietbesluiten - ten aanzien 
van de investeringen (tijd, geld, doelbereik in 
meerjarig perspectief en risico). 

Via het mijlpalenoverzicht wordt inzicht verschaft in 
de voortgang van de begrote investeringen in 2019.

C) Analyse financiële afwijkingen Toont de eindejaar prognose op basis v
an bekende financiële afwijkingen t/m september. 
Verwachte financiële afwijkingen worden 
gepresenteerd in de vorm van een financiële trend 
(conform bestuursrapportage 2019-1)

D) Batenanalyse Op basis van meest actuele gegevens eenheden GBLT 
(zomer 2019)

Deze volgorde van presenteren treft u in de navolgende sheets.





A) Voortgang maatregelen 2019
Betreft (2018) Veiligheid Systeem Keten M&O

Totaal geprogrammeerd 13 21 19 21

Maatregelen groen 10 21 16 18

Maatregelen oranje 0 0 1 1

Maatregelen rood 3 0 3 2

Reeds geïnformeerd 1 0 0 1

Oorzaken niet stuurbaar 1 0 3 0

Geen impact op doelbereik of 
gemaakte afspraken met omgeving. 

1 0 1 0

Te rapporteren in bestuursrapportage 0 0 0 2

Samenvatting: In de eerste bestuursrapportage zijn er vier afwijkingen gemeld. Nu rapporteren wij 
er 10. In het bijlagenboek treft u de toelichting t.a.v. alle 10 gemelde afwijkingen.



A) Bestuurlijk relevante afwijkingen
Begroting Wanneer tevreden Actie (status: rood)

5.2.1.c Het project WDODelta Werkt!, 
wordt in 2019 voortgezet, waarbij 
de focus ligt op verdere  
implementatie van 
assetmanagement aan de hand 
van concrete vraagstukken.

De doelstellingen voor Assetmanagement moeten verder worden uitgewerkt en er 
zal worden gewerkt aan een planmatige implementatie.

5.2.2.a Naar aanleiding van de in 2018 
gehouden verkenning 
krachtenbundeling ICT ZZL en 
WDODelta wordt begin 2019 een 
besluit genomen, waarna dit 
besluit wordt geïmplementeerd. 

De samenwerking op het gebied van I&A tussen ZZL en WDODelta wordt voorlopig 
opgeschort. Het opschorten heeft te maken met twee zaken. Inmiddels is duidelijk 
dat er meer tijd nodig is om de gewenste samenwerking verder uit te werken. Dat 
was ook de wens van het college/ dagelijks bestuur van ZZL en WDODelta die eind 
juni en begin juli instemden met de voorgestelde koers om op het gebied van I&A 
met elkaar samen te werken. Daarnaast speelt ook dat het draagvlak (om 
verschillende redenen) bij beide waterschappen op dit moment onvoldoende is om 
een volgende stap in de samenwerking te zetten. Daarom is aan de beide dagelijks 
besturen voorgesteld de samenwerking voorlopig op te schorten. Een gezamenlijke 
I&A-afdeling per 1 januari 2020 is daarmee van de baan. In het voorjaar van 2020 
wordt de balans opgemaakt en het gesprek over het mogelijke vervolg weer 
opgepakt. Natuurlijk blijven de afdelingen elkaar opzoeken in Waterkracht-verband 
en worden kennis en ervaringen gedeeld.



A) Ontstane risico’s op doelbereiking

Als gevolg van de gemelde afwijkingen zijn er de volgende risico’s 
ontstaan voor de verschillende doelen die wij ons gesteld hebben.

Maatregel Toelichting (sturing)
Assetmanagement: Focus leggen op gegevensverwerving en 
realiseren van centrale aansturing

Zoals in de begroting 2020 beschreven (programma watersysteem) 
zal in de aankomende maanden de focus worden gelegd op het 
inventariseren van bestaande gegevens m.b.t. de staat van onze 
assets en toetsing van de kwaliteit. Eventuele noodzakelijke 
verbeteringen die tot financiële gevolgen leiden, zullen als 
besluitvorming worden aangeboden. 
Ook wordt de decentrale benadering van assetmanagement 
(assetmanagement per programma) verlaten en wordt uniformiteit in 
de gehanteerde methoden gezocht. 

ICT-samenwerking: plegen van minimaal noodzakelijk onderhoud 
aan bestaand applicatielandschap 

Uitstel van de samenwerking met waterschap Zuiderzeeland  
betekent dat het applicatielandschap en de ICT-infrastructuur op de 
korte termijn in eigen hand beheerd worden. Er komen zonder 
samenwerking geen integratievoordelen tot stand. In de 
meerjarenraming zijn meerkosten nog niet opgenomen. Deze zullen in 
de nabije toekomst worden verkend. 



B) Voortgang (lopende) investeringen

Kernboodschap: 
89% van het aantal lopende 
investeringen wordt 
gerealiseerd conform opdracht

in bestuursrapportages 2019-1 
werd melding gemaakt van 96% 
conformiteit.

het realisatiepercentage komt 
overeen met de verwachte 
realisatie in de 
bestuursrapportage 2018-2 (ca. 
90%).

Van de 16 afwijkingen die hier gemeld zijn, zijn van 11 investeringen op dit moment niet in te schatten wat te 
impact is van het risico inzake de nieuwe wettelijke kaders voor PAS (Programmatische Aanpak 
Stikstofdepositie) en PFAS (chemische stoffen die van nature niet in het milieu voorkomen). 

Voor de overige 5 afwijkingen wordt verwezen naar het bijlagenboek



B Voortgang projecten (in mijlpalen)
 Kernboodschap: 
       79% aanvragen worden gedaan t.o.v. begroting 
       74% is reeds aangevraagd t/m Q3

De mutaties t.o.v. begroting  (21%) zijn voornamelijk 
afkomstig uit programma 2 (17%, aantal 18).
Dit betreft 9 WOM projecten, 3 Bagger projecten, 4 
Gemalen en opheffen van 2 knelpunten.
De meerderheid van de mutaties zijn het gevolg van 
logische keuzes in de programmering en de nieuwe 
wettelijke kaders voor PAS en PFAS.
Het gedetailleerde overzicht is als bijlage opgenomen.



B) Voortgang projecten (in mijlpalen)
 Kernboodschap: 
       75% van de investeringen worden gereed gemeld

De mutaties t.o.v. begroting  (25%) zijn afkomstig uit 
verschillende programma’s.
-WV: 4 nog af te sluiten deelonderzoeken POV piping ivm 
eindafrekening subsidie
-WS: 3 WOM projecten, 2 Bagger projecten, 2 
Waterschapszorg, opheffen van 2 knelpunten en 3 overig 
investeringen.
-WK: 3 investeringen in ontwikkelingen afvalwaterketen, 
waaronder DuurzaamDoen en 6 onderhoudsprojecten 
BWK  (toegelicht in Berap-1).
De meerderheid van de mutaties zijn het gevolg van 
logische keuzes in de programmering en de nieuwe 
wettelijke kaders voor PAS en PFAS.
Het gedetailleerde overzicht is als bijlage opgenomen.



C) Analyse financiële afwijkingen

Betreft Begroot Verwacht Afwijkingen (indicatief) 

Belastingopbrengsten 114,5mln. 116,3 mln. 1,8 mln. (voordeel)

Goederen en diensten 46,7 mln. 45,2 mln. 1,5 mln. (voordeel)

Personeel 38,7 mln. 38,6 mln. 0,1 mln. (voordeel)

Kapitaal 33,3 mln. 32,9 mln. 0,4 mln. (voordeel) 

Dividend 0,0 mln. -0,8 mln. 0,8 mln. (voordeel)

Onvoorzien 0,2 mln. 0 mln. 0,2 mln. (voordeel)

Totaal* 4,8 mln. (voordeel)

 Personele lasten zijn berekend op basis van feitelijke salarisbetalingen en 
vergoedingen t/m augustus. Ook is er een analyse van de verplichtingen m.b.t. 
ingehuurd personeel gemaakt.

 De kapitaallasten zijn berekend conform de actuele boekwaarden en de actuele 
renteverwachting.

 Opbrengsten zijn op basis van de laatste prognose door het GBLT

*Als gevolg van het financieel voordelig resultaat wordt er 4,8 mln. minder aan de egalisatiereserves onttrokken 
dan begroot (begroot was 7,7 mln. onttrekking). 



C) Analyse financiële afwijkingen per programma

Programma Goederen en Diensten Personeelslasten Kapitaallasten Totaal

Waterveiligheid 0,0 mln. 0,0 mln. 0,0 mln. 0,0 mln.

Watersysteem 1,0 mln. 0,0 mln. 0,0 mln. 1,0 mln.

Waterketen -0,1 mln. 0,0 mln. 0,0 mln. -0,1 mln.

M&O 0,6 mln. 0,1 mln. 0,4 mln. 1,1 mln.

Totaal 1,5 mln. 0,1 mln. 0,4 mln. 2,0 mln.

Deze financiële wijzigingen per programma voor 2019 geven geen aanleiding om het 
algemeen bestuur een begrotingswijziging aan te bieden. 

De impact van de trendanalyse op het verwacht financieel resultaat 2019 bedraagt 
nog circa 2 mln. Deze financiële verwachting is vertaald naar de begroting 2020. 

Met uitzondering van de belastingopbrengsten en het dividend (relevant op taak 
niveau), worden onderstaande de verwachte financiële afwijkingen vertaald naar de 
programma`s.



C) Financiële analyse (toelichting)
Goederen en Diensten

Het financieel beeld komt sterk overeen met het beeld uit de 1e bestuursrapportage 2019. Wij 
verwachten 1,5 mln. over te houden eind 2019. Dit is grotendeels te verklaren uit incidentele 
meevallers. De trendanalyse (3 mln.) bij de eerste bestuursrapportage 2019 is voor ca. 2 mln. 
ingevuld. Dit betreft:

- Het niet geheel uitvoeren van de baggeragenda (PFAS) en het niet volledig plegen van  gepland 
(klein) onderhoud aan beschoeiingen en betuiningen. 
- Exploitatiekosten minder verhoogd door Echten dan verwacht.

Naar verwachting zal zich richting het einde van 2019 eenzelfde financiële ontwikkeling voordoen 
als in voorgaande jaren; waarbij de trend verder wordt ingevuld. 

Personeel 

De kosten van vast personeel en inhuur komt 0,1 mln. lager uit dan oorspronkelijk geraamd.

Kapitaallasten

Het verwachte voordeel van 0,4 mln is ongewijzigd ten opzichte van de 
1e bestuursrapportage. Het voordeel volgt met name uit de lage financieringsrente.



C) Financiële analyse (pro memorie)

Er zijn enkele ontwikkelingen waarvan de financiële omvang op dit 
moment nog niet is vast te stellen:
• Het vormen van een voorziening voor wachtgeldverplichtingen voor 

voormalig bestuurders; De omvang hangt samen met de verwachte 
uitkeringsduur. De actuariële berekening is nog niet klaar. De verwachte 
kosten kunnen oplopen tot rond de €1,0 mln.;

• De meerkosten van de droge periode gedurende de zomermaanden.
• Grondverkopen (afhankelijk van onderhandeling / moment van overdracht)
• PAS/PFAS (naast voordelen t.a.v. baggeren en beschoeiingen)
• Bijdragen derden



D) Batenanalyse – watersysteem
Betreft Begroot 2019/jaarrek 2018 Verwacht (GBLT) Saldo

Watersysteembeheer

Belastingopbrengst huidig jaar 70,7 mln. 71,0 mln.  0,3 mln.

Belastingopbrengst voorgaande 
jaren

  0,5 mln.   0,6 mln.  0,1 mln.

Kwijtschelding  -1,3 mln.  -1,3 mln. -0,0 mln.

Kwijtschelding voorgaande 
jaren.

 -0,1 mln.  -0,2 mln.  -0,1 mln.

Totaal 69,8 mln. 70,1 mln.  0,3 mln.

Als gevolg van het op begrotingsbasis niet meenemen van het wegenarrest word er 
per saldo -0,3 mln. (minder) belastingopbrengst verkregen uit de categorie 
ongebouwd. Als gevolg van hogere WOZ waardes wordt 0,6 mln. (meer) belasting 
verkregen uit de categorie gebouwd. Per saldo een voordeel van 0,3 mln. 



D) Batenanalyse – zuiveringsheffing

Er worden meer belastingopbrengsten verwacht door ontvangsten m.b.t. voorgaande 
jaren. Waarderingscriteria vanuit accountantsrichtlijnen (GAAP) schrijven voor dat je 
de verwachte inkomsten niet mag meenemen bij de jaarrekening als nog te ontvangen 
bijdragen. In de begroting is rekening gehouden worden met deze verscherpte uitleg 
van de regelgeving.

Betreft Begroot / Jaarrekening 
2019

Verwacht (GBLT) Saldo

Waterketenbeheer

Belastingopbrengst huidig jaar 47,1 mln.  47,5 mln. 0,4 mln.

Belastingopbrengst voorgaande 
jaren

 0,0 mln.  1,1 mln. 1,1 mln.

Kwijtschelding -1,4 mln.  -1,4 mln.  0,0 mln.

Kwijtschelding voorgaande 
jaren

-0,2 mln.  -0,2 mln.  0,0 mln.

Totaal 45,5 mln.  46,8 mln. 1,5 mln.
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