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1. LEESWIJZER BEGROTINGSBRIEF
Deze begrotingsbrief vormt het sluitstuk van de planning en control cyclus in het eerste half jaar van 2019. Het schetst een beeld van het verwachte
financieel perspectief van ons waterschap over de boekjaren 2020 t/m 2023. Daarbij is uitgegaan van het bestaand beleid.
De belangrijkste input voor de begrotingsbrief komt uit de jaarstukken, waarin op basis van gecontroleerde cijfers inzicht wordt gegeven in zowel: het
financieel resultaat, als de reservepositie. Uit het jaarrekening resultaat 2018 blijken structurele financiële afwijkingen, die via de bestuursrapportage zijn
vertaald naar de komende boekjaren.
Ook zijn de jaarcijfers 2018 in verband gebracht met de resultaten in de boekjaren 2016 en 2017, in de vorm van een trendanalyse. De uitkomst van
deze trendanalyse is bepalend voor het gepresenteerd financieel perspectief. De omvang van de reservepositie toont de ruimte voor het bestuur om de
tarieven in de komende boekjaren te egaliseren.
De historische gegevens zijn aangevuld met de per april 2019 bekende financiële afwijkingen en autonome ontwikkelingen. Grote afwijkingen worden bij
de verkenning m.b.t. de inzet van de vermogenspositie betrokken. Ook laat deze rapportage zien hoe de maatregelen die voor 2018 begroot zijn,
doorwerken in 2019. Daarbij worden zowel beleidsinhoudelijke als financiële effecten van eventuele vertragingen onderkend.
Onderdelen van deze begrotingsbrief zijn:
- Een uiteenzetting van de input, relevant voor het herijken van het financieel meerjarenperspectief;
- Een analyse van de huidige financiële situatie, waarbij verschuivingen in het financieel meerjarenperspectief nader worden verklaard.
- Een opgave van de bekende onzekerheden; omstandigheden die zich voor gaan doen maar waarvan de financiële impact nog ongewis is.

Per sheet in de begrotingsbrief wordt geduid onder welke van de drie onderdelen deze valt.
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2. BELANGRIJKSTE CONCLUSIES UIT DE JAARREKENING EN BESTUURSRAPPORTAGE

Deze sheet toont een beknopt overzicht van de belangrijkste bevindingen, bij de jaarrekening en bestuursrapportage, die van invloed zijn op het
(financieel) meerjarenperspectief. Bij analyse van de afwijkingen van de taakuitoefening (maatregelen) in 2018 blijkt, dat maatregelen vaak opnieuw
geprogrammeerd zijn in 2019. De maatregelen 2019 ondervinden nauwelijks vertraging van maatregelen die naar 2019 uitgelopen zijn. De realisatie van
bestaand beleid vormt daardoor geen aanleiding tot financiële verschuivingen tussen boekjaren.
Het financieel resultaat in boekjaar 2018 is wederom positief. De financiële uitkomsten uit voorgaande jaren geven een trend weer die in deze begroting
als voordeel is verwerkt. De analyse laat zien, dat zich ieder jaar andere voordelen voordoen. Voordelen worden vaak pas gedurende het boekjaar
gerealiseerd (voorbeeld vormen grondverkopen of toezeggingen van bijdragen door medeoverheden). Omdat er ieder jaar sprake is van incidentele
voordelen worden deze nu als structurele meevaller begroot (€3,0 mln.). Overige structurele afwijkingen (mede afkomstig uit de jaarstukken) worden in
navolgende sheets verantwoord als “autonome ontwikkeling”.
De bestuursrapportage bevat naast een analyse van de exploitatieuitgaven, ook een screening van de voortgang van lopende investeringen en
mijlpalen. Daaruit blijkt dat de lopende investeringen nauwelijks afwijkingen laten zien. Er wordt uitgevoerd wat via kredietaanvragen is afgesproken. Het
overzicht van mijlpalen toont een beperkt aantal investeringen dat vertraagd gereed komt. De kapitaallasten starten later maar de bijdrage aan de
doelbereiking wordt ook later gerealiseerd.
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3. KADERSTELLING M.B.T. FINANCIELE UITGANGSPUNTEN

Via het vaststellen van de planning en control cyclus heeft het dagelijks bestuur besloten om de financiële uitgangspunten voor de meerjarenraming te
formuleren. De vertaling van deze uitgangpunten wordt aan het algemeen bestuur voorgelegd.
Een belangrijk uitgangspunt vormt de verwachte cao ontwikkeling. Deze is in de begroting 2019 (meerjarenraming 2020-2022) begroot op +1,5% en
wordt bij deze begrotingsbrief verhoogd naar +2,5% in 2020 en +2,0% in de meerjarenraming 2021-2023. Dit is gebaseerd op de stijgende index van
consumentenprijzen (CPI) over het afgelopen jaar. Daarbij wordt verondersteld dat prijsstijgingen via de lonen worden gecompenseerd. Ook wordt
verondersteld dat de stijging van de consumentenprijzen door zal zetten. De huidige cao loopt tot eind 2019.
Er wordt een hogere realisatie van investeringen verwacht dan voorheen. Dit is gebaseerd op het aantal investeringen die gereed gemeld zijn in de
bestuursrapportage en de doorontwikkeling van een efficiëntere werkwijze om investeringen te realiseren. Deze wijze wordt later in de presentatie
toegelicht. Ook zijn de verwachte rentelasten via een nauwkeurige methode onderbouwd. Daarbij wordt niet langer uitgegaan van een gemiddeld
verwachte rente m.b.t. nieuwe geldleningen in alle jaren van het meerjarenperspectief. De rente van nieuwe geldleningen wordt per boekjaar bepaald,
op basis van de door banken afgegeven renteprognoses.
Goederen en diensten worden geïndexeerd conform het uitgangspunt uit de begroting 2019 (+2%). Daarmee raamt WDODelta een relatief krappe
prijsontwikkeling, die dwingt om tot slimme oplossingen in de uitvoering te komen.
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4.

BESTUURLIJKE BESLUITVORMING (T/M APRIL)

Het financieel meerjarenperspectief is geactualiseerd naar aanleiding van besluitvorming die heeft plaatsgevonden na het vaststellen van de begroting
2019. De besluiten zijn in het overzicht met enkele steekwoorden geduid, voorzien van het bedrag en de bestuurslaag die ertoe heeft besloten. Ook is
de maand vermeld waarin het besluit is genomen.
De financiële gevolgen van genomen besluiten worden getoond voor zowel het boekjaar 2020 (het in november vast te stellen begrotingsjaar) als de
jaarschijf 2023. Financiële ontwikkelingen in het laatste jaar van de meerjarenraming zijn veelal structureel van aard.
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5.

ONTWIKKELING VAN DE MEERJARENRAMING

Deze sheet toont de wijzigingen van het financieel meerjarenperspectief ten opzicht van de laatst bekende meerjarenraming uit de begroting 2019. De
presentatie laat een verbetering zien van het financieel perspectief (minder lasten) in de jaren 2020 t/m 2022 met enkele miljoenen. Het jaar 2023 toont
een stijging, doordat de vertrekstand van deze jaarschijf gelijk is gesteld aan 2022 (dit jaar kwam nog niet voor in de raming). De vertrekstand wordt
gecorrigeerd voor onder andere inflatie, loonontwikkeling, rente en afschrijvingslasten en incidentele uitgaven.
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6. FINANCIELE ONTWIKKELINGEN GOEDEREN EN DIENSTEN

Via deze sheets worden de ontwikkelingen van de goederen en diensten toegelicht. Een nadere specificatie van de autonome ontwikkelingen treft u in
de bijlage. De structurele doorwerking van de trendanalyse bij de jaarrekening (€ 3,0 mln.) wordt los van autonome ontwikkeling en gepasseerde
besluiten gepresenteerd.
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7.

FINANCIELE ONTWIKKELINGEN KAPITAALLASTEN

De kapitaallasten laten een voordelige ontwikkeling zien ten opzichte van de voorgaande raming (lagere lasten in de jaren 2020 t/m 2022). Deze daling
bestaat zowel uit extra opbrengsten uit dividend, als een daling van de afschrijvingen en rentelasten.
De belangrijkste ontwikkelingen m.b.t. afschrijvingen en rente worden op de sheet “analyse kapitaallasten” uiteengezet. De kapitaallasten worden (licht)
verhoogd als gevolg van het neerwaards bijstellen van de verwachte concerncorrectie (5% minder correctie dan in voorgaande jaren). Daarnaast leidt de
aanhoudend lage rente en nauwkeuriger begroten van de rente tot een verbetering van het financieel perspectief. De overige wijzigingen van de
kapitaallasten komen voort uit wijzigingen in de programmering. De term programmering omvat hier zowel het jaar als het bedrag van de investeringen.
Een toelichting op de grootste wijzigingen in de programmering van investeringen wordt getoond in een bijlage.
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8. FINANCIELE ONTWIKKELINGEN PERSONEELSLASTEN

De personeelslasten worden in de meerjarenraming gecorrigeerd voor zowel cao ontwikkelingen als de ontwikkeling van premiepercentages. De
gewijzigde hoogte van de premies werkt structureel door (ca. € 0,4 mln.).
Het stijgen van de cao lonen was al deels begroot (+1,5%) en wordt nu naar boven bijgesteld tot +2,5%. Aanleiding voor deze stijging vormt het
toenemen van de prijzen van consumentengoederen (CPI-index). Daarbij wordt verondersteld dat lonen gecorrigeerd worden voor prijsontwikkeling. De
ontwikkeling van de CPI in de maanden januari t/m april van 2019 fluctueert tussen +2,2% en +2,9%.
Zie: https://statline.cbs.nl/Statweb/publication/?DM=SLNL&PA=83131NED
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9.

LASTENONTWIKKELING

Het financieel meerjarenperspectief 2020-2023 wordt in bovenstaande sheet in de context geplaatst van de meerjarenramingen uit de voorgaande
begrotingen. Daaruit blijkt dat het financieel perspectief schommelt, maar een vergelijkbare richting vertoont. De meerjarenraming 2020-2023 ligt sterk in
lijn met de omvang van de voorgaande begrotingen. Wanneer trendlijnen worden getekend met een weergave van het hoogste en het laagste financieel
perspectief, is direct zichtbaar dat de begroting 2020-2023 zich binnen de bandbreedte van de trend bevindt.
De begrote (netto) lasten per boekjaar worden gedekt via belastingopbrengsten of inzet van egalisatiereserves. In de figuur “ontwikkeling batenzijde”
wordt de belastingopbrengst onder inzet van reserves getoond, conform de begroting 2019 (meerjarenraming 2020-2022). Deze inzet van reserves is
verwerkt in belastingprofiel variant 1 van het bestuursvoorstel.
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10.

BATENONTWIKKELING

In 2019 wordt er in totaal € 114,8 mln. belasting geheven (begrotingsbasis). Het lastentotaal 2023 bedraagt € 131,7 mln. In het laatste boekjaar van de
meerjarenraming kan, conform de regelgeving, geen tariefsegalisatie worden toegepast. Dit betekent dat er in 2023 €131,7 mln. aan belastingaanslagen
wordt opgelegd. Het totaal van de belastingen stijgt dan tussen 2019 en 2023 naar verwachting met €16,9 mln. (ca. 15% in 4 jaren). Dit betekent een
stijging van gemiddeld iets minder dan 4% per jaar. De getoonde stijging betreft belastingbaten; geen belastingprofielen. De invloed voor individuele
categorien belastingplichtigen kan groter zijn dan het gemiddelde.
Dezelfde analyse is ook gemaakt inclusief de maximale onzekerheden. De lasten stijgen bij maximale impact van ingeschatte onzekerheden met
ca. € 6,5 mln. in 2023 t.o.v. de € 131,7 mln. zonder onzekerheden. Wanneer deze impact zich in de tijd gestaag voordoet (+1,7 mln. cumulatief per
boekjaar in de jaren 2020-2023) betekent dit een stijging van de belastingen van € 114,8 mln. naar € 138,2 mln. in 2023. Daarmee komt de gemiddelde
tariefsontwikkeling uit op ca. 5% extra. De berekeningswijze van onzekerheden wordt op de volgende pagina uitgelegd.
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11.

ONZEKERHEDEN

Onzekerheden zijn ontwikkelingen die zich in de toekomst voor doen, maar waarvan de financiële impact onduidelijk is. Sommige onzekerheden doen
zich voor vanuit externe ontwikkelingen zoals een cao ontwikkeling of inflatie. Andere onzekerheden hangen samen met nog te maken bestuurlijke
keuzes zoals assetmanagement. De impact van onzekerheden wordt hier expliciet geduid, omdat deze relativerend zijn voor de uitkomsten van het
financieel perspectief uit deze begrotingsbrief.
De impact van onzekerheden kan slechts worden geschat (er heeft geen gedetailleerd onderzoek plaatsgevonden). Het gaat dus om een “best guess”.
Er is een tabel opgesteld met verschillende ordergroottes om de impact per onzekerheid te schatten (linkse tabel). Een label is gekoppeld aan een
range qua financieel gevolg. Daarna is per label een gemiddelde impact bepaald. Enkele onzekerheden hebben een positieve impact op de lasten.
De verschillende onzekerheden zijn vervolgens gekoppeld aan een label en op die manier is het geheel van onzekerheden vertaald naar een mogelijk
financieel gevolg of impact.
Bij deze benadering wordt er vanuit gegaan, dat niet alle onzekerheden zich tegelijkertijd in maximale omvang voor zullen doen. Het doel van deze
berekeningswijze is niet zozeer om een concreet getal uit te rekenen, maar om de bandbreedte van de financiële gevolgen te bepalen. De impact van de
onzekerheden is ingeschat tussen de -2 mln. en +6,5 mln.
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12. NOG TE MAKEN KEUZES RICHTING VOORBEREIDING VAN DE BEGROTING 2020

De impact van het bestuursakkoord op hoofdlijnen op het financieel meerjarenperspectief is op het moment van samenstellen van de begrotingsbrief nog
onbekend. Een ruwe inschatting van de gevolgen is opgenomen in de opgave van onzekerheden. Het vaststellen van het bestuursakkoord op
hoofdlijnen leidt tot een aanpassing van het bestaand beleid van ons waterschap. Beleidswijzigingen worden inhoudelijk voorbereid en uiteengezet via
bestuursvoorstellen.
Er wordt voorgesteld om financiële ontwikkelingen uit het bestuursakkoord op hoofdlijnen in de meerjarenraming op te nemen, wanneer er zekerheid
bestaat over de omvang en timing. Dit betekent dat besluiten die voortkomen uit het bestuursprogramma op hoofdlijnen, tot medio september 2019,
opgenomen kunnen worden in de begroting 2020. Latere wijzigingen kunnen als amendement worden ingediend bij de begrotingsbehandeling.
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