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De bestuursrapportage

• Het dagelijks bestuur informeert het algemeen bestuur via twee  
bestuursrapportages over de realisatie van het beleid dat in de 
begroting is opgenomen en over de uitvoering van investeringen.

 
• De rapportages gaan in op afwijkingen van betekenende omvang, 

zowel wat betreft de middelen inzet als de voortgang. 

• Indien noodzakelijk doet het dagelijks bestuur in de rapportages 
voorstellen voor wijziging van de geautoriseerde budgetten en 
investeringskredieten, alsmede het bijstellen van de uitvoering of 
van het beleid. Zo nodig volgt een voorstel tot begrotingswijziging. 
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Focus bestuursrapportage 2019-1

Onderdeel bestuursrapportage Bevat:

Voortgang maatregelen 2019 Belangrijke afwijkingen in geld en/of tijd van de in de 
begroting 2019 opgenomen maatregelen, geduid met 
een oranje of rood stoplicht.

Voortgang investeringen Prognose van de te realiseren investeringen ten 
opzichte van de begrote investeringen.

Afwijking van de kapitaallasten door tijdstip 
gereedkomen van investeringen of lagere 
investeringsbedragen.

Lastenanalyse (netto) Opgave van financiële afwijkingen van materiele 
omvang ten opzicht van de begroting 2019 (op basis 
van gegevens t/m april 2019).

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

Volgens de door het dagelijks bestuur vastgestelde uitgangspunten; bevat deze 
bestuursrapportage de volgende onderdelen:
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Maatregelen, Investeringen en Mijlpalen

Maatregelen: bestuurlijke overeengekomen handelingen, die zijn afgesproken in de begroting 
(maatregelen dienen ter bereiking van de doelen);

Investeringen: tijdgebonden activiteiten die binnen een vastgestelde scope (geld, risico, kwaliteit) 
een product realiseren.

Lopende investering: een investering waarvoor krediet is aangevraagd bij de gemandateerde 
bestuurlijke of ambtelijke entiteit.

Voorgenomen investering: een investering waarvoor (ten tijde van de begroting) nog geen 
krediet is aangevraagd. 

Mijlpalen: de momenten van starten en gereed melden van investeringen, die zijn vastgelegd in 
de begroting;
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Voortgang maatregelen 2019
Bestuursrapportage 2019-1

94% van de maatregelen verloopt conform afspraak 

Er zijn 5 afwijkingen gerapporteerd met de code oranje en 1 met de code rood (totaal 6).

Oranje maatregelen kunnen mogelijk nog in 2019 worden behaald (nu vertraagd); rood 
wordt niet gehaald.

Kwaliteit van maatregelenrapportage getoetst aan voortgang maatregelen 2018 (impact op 
2019). Meerderheid van de afwijkingen is opnieuw geprogrammeerd in 2019. (zie 
bijlagenboek) 
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Analyse voortgang maatregelen 2019

Betreft (2019) Veiligheid Systeem Keten M&O Totaal

Totaal geprogrammeerd 13 21 19 21 74

Maatregelen groen 11 21 17 19 68

Maatregelen oranje 1 2 2 5

Maatregelen rood 1 1

Analyse v/d afwijkingen

Interne oorzaken 1 1 1 3

Externe oorzaken 1 1 1 3

Bovenstaande figuur de gegevens uit het bijlagenboek met de maatregelen in een tabel weer. Een 
compleet overzicht met de voortgang van de met oranje of rood geduide maatregelen is in het 
bijlagenboek opgenomen.

Conclusie
Er zijn geen grote risico’s voor onze doelstellingen doordat niet alle maatregelen op tijd 
gereed komen. Waar nodig, wordt bijgestuurd. 
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Afwijkingen met interne oorzaken:

Maatregel Interne oorzaak Kleur
Waterveiligheid - Waterkeringen voldoen aan 
wettelijke eisen, beoordeling primaire keringen: we 
hebben de primaire keringen Mastenbroek-IJssel 
(normtraject 10-3) conform het WBI2017 beoordeeld 
op basis van de nieuwe normering.

Door een foutieve beschikbare hydraulische database 
kunnen er geen sommen worden berekend. De 
beoordeling kan hierdoor niet uitgevoerd worden. Dit 
heeft geen keteneffect op bijvoorbeeld het HWBP 
programma en tevens komt de totaal planning voor het 
WBi niet in gevaar.

M&O - Uitvoering activiteiten DuurzaamDOEN Door onvoorziene complexiteit en uitval is het 
investeringsvoorstel over celluloseterugwinning rwzi 
Dalfsen eind Q2 klaar.

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

Begin 2019 hebben de directies van beide 
waterschappen - ZZL en WDOD - het besluit genomen om 
op basis van een inhoudelijke verkenning van de 
samenwerkingsmogelijkheden het bestuurlijk 
besluitvormingstraject voor de krachtenbundeling voor te 
bereiden. De inhoud komt later tot stand dan beoogd, 
veroorzaakt door de extra tijd die interactieve aanpak 
gekost heeft. Het voorstel voor de bestuurlijke 
besluitvorming is in voorbereiding en wordt eind Q2 aan 
het DB aangeboden.
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Overige afwijkingen (met externe oorzaken) staan op pagina 11 en 12 van het bijlagenboek





Voortgang voorgenomen investeringen
(t.a.v. mijlpalen aanvragen en gereed melden)
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• Eerste rapportage op mijlpalen (bijlage)

• Het aanvragen van kredieten loopt op schema. Er wordt verwacht dat vrijwel alle 
(96%) kredieten tijdig worden aangevraagd. In Q1 is 33% van de kredieten 
aangevraagd. 

• Van de gereed te melden investeringen (101) worden er naar verwachting 86 
conform begroting (of eerder) gereed gemeld (85%). Dit percentage vormt aanleiding 
om de achtergronden bij afwijkingen nader uiteen te zetten in de navolgende sheets. 

• De meerderheid van de afwijkingen kent administratieve oorzaken of zijn het gevolg 
van logische keuzes in de programmering. 

 



Toelichting op mijlpaal investeringen 2019
 Waterveiligheid – Vecht De scope van een vroegtijdig geprogrammeerde investering is verkleind, waardoor 

samenvoeging met andere investeringen voor de hand ligt. Daarnaast bestaat de 
wens om een beter beeld te hebben op de resultaten van het POV project gras op 
zand, voordat de scope van het (samengevoegde) project wordt vastgesteld. 

Watersysteem – WOM Voortschrijdend inzicht bij de planuitwerking leidt onderling tot bijstellingen van de 
programmering. Dit leidt niet tot wijzigingen van de doelstellingen of het resultaat.

Waterketen - Zon binnen de hekken De verwachte bestedingen bedragen in totaal 14,6 mln. Het doel blijft ongewijzigd, 
maar kan op vertraging neemt toe. Oorzaak van de vertraging vormt onvoldoende 
bezetting, waardoor er vertraging in Europese aanbesteding optreedt. De locaties 
worden waarschijnlijk wel opgeleverd voor 2025; het jaar waarin co2 neutraliteit 
wordt betracht.

Voortgang voorgenomen investeringen
(t.a.v. mijlpalen aanvragen en gereed melden)
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Toelichting op mijlpaal investeringen 2019
Waterketen - Optimalisatie 
(Afval)water Systeem (OAS) 
zuiveringskring Raalte

Met het bestuursvoorstel (Z/18/018496) is tijdens het AB van 10-7-2018 
 besloten om een krediet te verlenen van € 90.000 voor het uitvoeren van 
maatregelen in het rioolstelsel van de gemeente Raalte waarmee deze 
voorgenomen investering van 1,1 mln. is vervallen. Dit gegeven is abusievelijk 
niet in de grondslagen van de begroting 2019 verwerkt. 

Waterketen-Beheerinvesteringen 
BWK

Betreft (grotendeels) een wijziging van administratieve aard, waarbij 
verschillende voorgenomen investeringen zijn samengevoegd tot 1 krediet. 
Gevolg is dat door een onderdeel het totaal krediet begin 2020 wordt 
opgeleverd. Dit leidt niet tot wijzigingen van de doelstellingen of het resultaat.

M&O - Vervanging / instandhouding 
ICT Systemen 

Vervanging van diverse systemen verschuift van 2019 naar 2021. Aanschaf van 
informatiesystemen kan pas plaatsvinden, wanneer duidelijkheid bestaat over 
de gebruikers. De samenwerking met Zuiderzeeland wordt verder onderzocht, 
waarna invulling kan worden gegeven aan het applicatielandschap. Tot het 
moment van vervangingen blijven bestaande systemen operationeel. 

Voortgang voorgenomen investeringen
(t.a.v. mijlpalen aanvragen en gereed melden)
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Financiële beeld Q1 2019 

Betreft Begroot Verwacht Afwijkingen 
(indicatief) 

Toelichting

Lasten 122,4 mln. 119,6 mln. 2,8 mln. Sheet 16

Baten 114,7 mln. 115,7 mln. 1,0 mln. Sheet 19

Reserves 7,7 mln. 7,7 mln. 0,0 mln. N.v.t.

Totaal 0,0 mln. 3,8 mln. 3,8 mln.

 Het financieel beeld vertoont op onderdelen afwijkingen van betekenis;
 De analyse van de jaarrekening levert een bijstelling van de lastenraming met € 3 mln. op;
 Naast incidenteel hogere lasten zijn er incidenteel hogere baten;
 De mutaties passen binnen de financiële kaders
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Ontwikkeling lasten

Betreft Begroot Verwacht Afwijkingen (indicatief) 

Goederen en diensten* 46,7 mln. 45,1 mln. 1,6 mln. (voordeel)

Personeel  42,4 mln. 42,4 mln. 0,0 mln. (voordeel)

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

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

Totaal 122,4 mln. 119,6 mln. 2,8 mln. (voordeel)

 Personele lasten zijn berekend op basis van feitelijke salarisbetalingen en vergoedingen t/m 
maart. Er is een beknopte analyse van de verplichtingen voor ingehuurd personeel gemaakt;

 De kapitaallasten zijn berekend volgens de actuele boekwaarden (jaarrekening 2018) en de 
actuele renteverwachting. 

 Sinds de jaarrekening 2018 mag de NWB weer dividend uitkeren. In 2019 volgt de 1e betaling.

* Inclusief 0,2 mln voor onvoorziene uitgaven en verwerking van de trend (zie bijlageboek)
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Financiële analyse per 
programma

Programma Goederen en 
Diensten

Personeelslasten Kapitaallasten Dividend Totaal

Waterveiligheid -0,1 mln. -0,1 mln.

Watersysteem -0,4 mln. -0,2 mln. -0,6 mln. 

Waterketen -0,8 mln. 0,2 mln. -0,6 mln.

M&O 2,9 mln. 0,4 mln. 0,8 mln. 4,1 mln.

Totaal 1,6 mln. 0,0 mln. 0,4 mln. 0,8 mln. 2,8 mln.

Waterketen heeft te maken met enkele incidenten bij de zuivering, prijsindexatie en 
een omissie in de begroting. Voor het overige zijn het overwegend kleine  
aanpassingen in de budgetten. 

De begrote concerncorrectie (20%) blijkt reëel; beperkte afwijkingen per 
programma.
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Toelichting financiële analyse
Goederen en Diensten
De ontwikkelingen laten een voordeel zien van circa 1,6 mln. Met name 
prijsstijgingen beïnvloeden de kosten negatief. Door incidentele meevallers 
van jaarlijks 3 mln. resteert er toch een positief eindsaldo bij deze rapportage. 
Personeel 
Er zijn slechts beperkte afwijking t.o.v. het financieel kader te verwachten.
Kapitaallasten
Het verwachte voordeel van 0,4 mln. bestaat uit -0,3 mln. hogere 
afschrijvingen door vervroegde oplevering van activa bij voornamelijk 
watersysteem en lagere rentelasten van 0,7 mln. 
Dividend
Er wordt in 2019 weer 0,8 mln. dividend ontvangen van de Nederlandse 
Waterschapsbank. 
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Belastingopbrengsten – 
zuiveringsheffing

Er worden incidenteel meer belastingopbrengsten verwacht, voornamelijk als gevolg van een 
hogere belastingopbrengsten uit voorgaande jaren. 

Betreft Raming (2019) Verwacht (GBLT) Saldo

Waterketenbeheer

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

Belastingopbrengst voorgaande 
jaren

 0,0 mln.  0,9 mln. 0,9 mln.

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

Kwijtschelding voorgaande 
jaren

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

Totaal 45,6 mln.  46,6 mln. 1,0 mln.
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Conclusies financiële analyse

 De verwachte resultaten tonen het beeld dat de begroting 2019 op reële 
cijfers is gebaseerd. 

 Het lastenverloop m.b.t. het personeel in 2019 blijft naar verwachting 
binnen de kaders van de begroting.

 Nacalculatie van de kapitaallasten laat zien dat investeringen eerder 
gereed zijn gekomen dan waarmee in de begroting rekening is gehouden, 
maar de rentelasten lager liggen.

 De analyse van de maatregelen en de financiële analyse onderbouwen 
het vertrouwen, dat de doelen die wij ons hebben gesteld, bereikt worden.
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