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ONDERWERP 
Actualisatie begroting 2019 en ontwerp begroting 2020 Het Waterschapshuis (HWH) 
 
VOORSTEL 
1. Kennis te nemen van de Actualisatie Begroting 2019 van Het Waterschapshuis en in te stemmen 

met het voorstel hierop geen zienswijze in te dienen; 
2. Kennis te nemen van de Ontwerp Begroting 2020 van Het Waterschapshuis en in te stemmen met 

het voorstel hierop geen zienswijze in te dienen; 
3. Kennis te nemen van de verhoging van de totale bijdragen 2019 met € 254.085 van € 704.830  

naar € 958.915;  
4. Kennis te nemen van de dekking van de verhoging van de bijdragen voor de programma’s 3 t/m 7 

(totaal € 170.756) binnen de kaders van de bestaande begroting van WDODelta; 
5. In te stemmen met het voorstel om het tekort van € 83.329 op de begroting van de instandhouding 

van HWH te dekken middels aanwending van de post onvoorzien;  
6. In te stemmen met het verhogen van de meerjarenraming 2020-2022 met respectievelijk € 62.000 

(2020), en € 46.000 (2021/2022) voor de gewijzigde begroting van de instandhouding van HWH. 
 
SAMENVATTING 
Het Waterschapshuis heeft de Actualisatie Begroting 2019 en Ontwerp Begroting 2020 voorgelegd 
aan het bestuur van ons waterschap. De wetgeving vereist dat een begroting of begrotingswijziging 
van een gemeenschappelijke regeling wordt voorgelegd aan de algemeen besturen van de 
deelnemende waterschappen. De algemeen besturen kunnen desgewenst tot 5 maart 2019 een 
zienswijze indienen.  
 
TOELICHTING 
Het Waterschapshuis is de gezamenlijke regie- en uitvoeringsorganisatie op het gebied van 
informatie- en communicatietechnologie voor de waterschappen in Nederland. Het is een 
gemeenschappelijke regeling (GR).  Dhr. Odink is namens WDODelta lid van het algemeen bestuur 
van HWH.  
 
Opbouw begrotingen 
De begrotingen van Het Waterschapshuis zijn opgebouwd uit meerdere programma’s.  
De begroting voor de instandhouding van HWH wordt gevormd door de programma’s: 1. Bestuur & 
organisatie en 2. Kennis & verbinden. Deze kosten worden naar evenredigheid gedragen door de 
deelnemers in de gemeenschappelijke regeling. De kosten voor overige programma`s worden 
gedragen door de partijen die in de programma`s participeren en daar hun vraag inbrengen en voor 
het product betalen.   
De directies van de waterschappen vormen gezamenlijk de opdrachtgeverstafel (OGT) voor HWH en 
zijn verantwoordelijk voor de verstrekking van opdrachten voor de programma’s 3 t/m 7 en de sturing 
op de programma’s. Voor elke opdracht wordt een contract in de vorm van 
dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten tussen HWH en de hieraan deelnemende 
waterschappen. Hierin wordt ook de bijdrage van de deelnemende waterschappen vastgelegd. 
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Actualisatie begroting 2019 
Het vertrouwen van de waterschappen in HWH is in 2018 sterk gegroeid en heeft geleid tot een sterke 
groei van het aantal projecten dat HWH op basis van opdrachten van de waterschappen uitvoert of 
gaat uitvoeren. Dit betekent een sterke stijging van het aantal afgenomen producten (omzet) en dien 
ten gevolge een sterke stijging van de begroting voor de programma’s 3 t/m 7.  
 
Een sterk stijgende omzet kan echter alleen bereikt worden door een versterking van de 
instandhouding van HWH: uitbreiding van de formatie met 2 FTE’s voor ondersteuning én uitvoering 
van een aantal projecten voor verbetering van de kwaliteit. Ook de 10 jaar oude inrichting van de 
huisvesting van HWH heeft een upgrade nodig. Hierbij zal gemigreerd worden naar flexibele 
werkplekken en worden aanpassingen in het kader van gewijzigde duurzaamheidseisen doorgevoerd. 
De hiervoor geraamde eenmalige kosten van € 0,3 miljoen zullen naar verwachting gecompenseerd 
worden door een lagere huur ná 2019. De hiervoor genoemde wijzigingen leiden tot een stijging van 
de begroting voor programma 1. 
 
Daarnaast heeft het AB van HWH ingestemd met de uitvoering van het Koersplan ‘Wijzer naar 2020’. 
In de Deltabijeenkomst van 4 oktober jl. is hierop al een nadere toelichting gegeven. 
Ten behoeve van het versnellen van de digitale transformatie is 1 miljoen euro in de begroting van 
programma 2 opgenomen. Dit bedrag is bedoeld voor een rol van innovatiemakelaar/strateeg en voor 
ondersteuner/veranderaar. Dat er extra impuls nodig is op de digitale transformatie is duidelijk en dat 
de waterschappen elkaar daarbij kunnen versterken ook. Hoe dit exact vorm gaat krijgen, zal in de 
praktijk blijken. Het vraagt nieuwe aanpakken, nieuwe samenwerkingen en innovaties en 
experimenten. Het Waterschapshuis kan de waterschappen daarbij helpen conform de visie van HWH 
3.0. De secretaris-directeuren hebben met de directeur van HWH afgesproken dat ze via de 
Opdrachtgeverstafel nieuwe stijl afspraken zullen maken over de besteding van deze 1 miljoen euro. 
Werkende weg zal worden ervaren of het om collectieve inspanningen gaat of over inzet voor een 
beperkt aantal waterschappen. Op basis daarvan kunnen structurele afspraken worden gemaakt over 
onderbrengen bij instandhouding of onderbrengen bij een collectief of facultatief project.  
 
 
Stijging van de totale begroting van HWH 2019 met € 8,2 miljoen. 
 
€ 2,0 miljoen: Instandhouding HWH (programma’s 1 en 2).  
Deze stijging is het gevolg van de wijzigingen waartoe het AB van HWH heeft besloten.  
- € 1,1 milj voor programma 1. Bestuur & Organisatie, waarvan: 

o € 0,7 milj. voor terugkerende kosten die veroorzaakt worden door een sterk groeiende 
organisatie werkend met een verhoogd kwaliteitsniveau. 

o € 0,4 milj. voor eenmalige projecten ter verbetering van de kwaliteit van de organisatie en 
upgrade van de huisvesting.  

- € 0,9 milj. voor uitvoering van het Koersplan 2020 binnen programma 2. Kennis & Verbinden.  
 
€ 6,2 miljoen: Projecten (programma’s 3 t/m 7)  
Deze stijging is het gevolg van verstrekte opdrachten van de leden van de opdrachtgeverstafel (OGT). 
- In bijlage 3 is het overzicht opgenomen van die projecten waar WDODelta aan deelneemt. 
 
Tabel 1: Geactualiseerde begroting 2019 t.o.v. begroting 2019 HWH  
 
HWH 
geheel 

1.  
Bestuur & 
organisatie 

2.  
Kennis & 

Verbinden 

3. 
Waterketen 

4.  
Bedrijfs- 
functies 

5.  
Diensten 

6.  
Derden AHN, 

BM en 
SAW@ 

7.  
IHW 

 
Totaal 

Actualisatie 
begroting 
2019 € 3.808.242 € 1.759.557 € 1.451.364 € 2.820.345 € 7.414.411 € 6.486.737 € 3.209.400 € 26.950.056 

Begroting 
2019 € 2.737.174 € 810.220 € 1.400.762 € 1.503.481 € 5.573.147 € 5.267.967 € 1.491.028 € 18.783.779 

Verschil € 1.071.068 € 949.337 € 50.602 € 1.316.864 € 1.841.264 € 1.218.770 € 1.718.372 € 8.166.278 
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Ontwerpbegroting 2020 
Ook in 2020 zal HWH verder inzetten op een kwaliteitsverbetering van de organisatie en het traject 
digitale transformatie. De “projectenfabriek” van HWH draait volop. Sinds medio 2018 is een stijging 
van het aantal projecten zichtbaar. Door het toenemend vertrouwen in HWH zal deze ontwikkeling 
zich ook in 2020 voordoen.  
 
De totale begroting 2020 van HWH daalt ten opzichte van de geactualiseerde begroting 2019 van  
€ 26,9 milj. naar € 22,3 milj. Dit is met name toe te schrijven aan projecten die in 2019 aflopen en aan 
wijzigingen in lopende projecten. Projecten die voor 2020 gepland zijn, maar waarvoor nog geen 
overeenkomst is gesloten met de waterschappen, zijn nog niet opgenomen in de ontwerpbegroting 
2020. HWH schat de kosten voor deze projecten in 2020 op ongeveer € 2,3 milj. waardoor verwacht 
mag worden dat de totale omzet in 2020 in dezelfde orde van grootte zal blijven als die van 2019. 
 
Gevolgen bijdragen WDODelta voor begroting WDODelta 
De bijdragen van WDODelta in de geactualiseerde begroting 2019 stijgen met € 254.085 van  
€ 704.830 naar € 958.915 (zie tabel 2). Deze stijging ziet op alle programma’s gezamenlijk.  
Voor de programma’s 3 t/m 7 worden de extra bijdragen van totaal € 170.756 gedekt binnen de 
kaders van de bestaande begroting van WDODelta. Er is geen sprake van ongedekte 
opdrachtverstrekking aan HWH.  
 
Tabel 2: Ontwikkeling bijdragen WDODelta 2019  
 
Bijdrage 
WDODelta 

1.  
Bestuur & 
organisatie 

2.  
Kennis & 

Verbinden 

3. 
Waterketen 

4.  
Bedrijfs- 
functies 

5.  
Diensten 

6.  
Derden AHN, 

BM en 
SAW@ 

7.  
IHW 

 
Totaal 

Actualisatie 
begroting 
2019 € 164.748 € 76.120 € 59.572 € 127.289 € 369.444 € 97.218 € 64.524 € 958.915 

Begroting 
2019 € 121.557 € 35.982 € 57.246 € 72.997 € 273.028 € 81.590 € 62.430 € 704.830 

Verschil € 43.191 € 40.138 € 2.326 € 54.292 € 96.416 € 15.628 € 2.094 € 254.085 
 
 
De impact van de ontwikkeling van de bijdrage WDODelta op de instandhouding HWH (zie tabel 3.) is 
niet in de WDODelta meerjarenbegroting 2019 - 2022 voorzien.  
Voor boekjaar 2019 wordt voorgesteld het tekort van €83.329 te dekken middels aanwending van de 
post onvoorzien (ad. €199.000, resteert €115.671).  
Voor de jaren 2020 t/m 2022 wordt voorgesteld de meerjarenraming opwaarts bij te stellen.  
 
Tabel 3: Ontwikkeling bijdragen WDODelta voor de instandhouding HWH (2019 – 2022) 
 2019 2020 2021 2022 
Actualisatie begroting 2019-2022 € 240.868 € 219.737 € 203.310 € 203.310 
Meerjarenraming WDODelta € 157.539 € 157.539 € 157.539 € 157.539 
Verschil € 83.329 € 62.198 € 45.771 € 45.771 

 
Binnen het budget (meerjarenraming 2020-2022 WDODelta) beschikbaar voor de programma’s 3 t/m 
7 van HWH, wordt geen overtollige ruimte voorzien. De bestaande meerjarenraming is benodigd om 
invulling te geven aan onze ambities, ook al zijn deze nog niet geheel geconcretiseerd in plannen.  
De voorgenoemde lastenstijging zal worden meegenomen in de integrale afweging te maken bij de 
begrotingsbrief 2020-2023 van WDODelta. 
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BIJLAGEN 
1. Actualisatie Begroting 2019 HWH 
2. Ontwerpbegroting 2020 HWH 
3. Overzicht programma’s en projecten waar WDODelta in 2019 aan deelneemt 
 
 
 
 
Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta 
 
 
 
de secretaris,  de dijkgraaf, 
ir. E. de Kruijk ir. H.H.G. Dijk 
 
 
 
 
 


