
Geacht bestuur, 

Graag informeren we u over ons besluit over de formatie in het kader van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).

Zoals bekend heeft het waterschap een forse opgave in het HWBP. In november 2016 bent u 
geïnformeerd over de “Kadernotitie Schaalsprong HWBP” waarin de kaders (leidende principes 
en uitgangspunten) zijn vastgesteld t.b.v. de groei van het HWBP programma. Hierbij is besloten 
dat de invulling van de capaciteitsbehoefte tijdig en dekkend moet zijn voor verantwoorde 
invulling van de realisatie van de HWBP-opgave. Daar waar het kan benutten we onze eigen 
organisatie voor het HWBP. De invulling vindt verder plaats via een mix van formatie-uitbreiding 
en flexibele schil. Voor de capaciteitsbehoefte van langer dan 5 jaar geldt als uitgangspunt dat 
die formatie kan worden uitgebreid.

Het organisatieplan wordt jaarlijks geactualiseerd. Het plan voor 2019 bevat de uitwerking van de 
personele capaciteitsbehoefte en invulling gericht op 2019 en een doorkijk naar de jaren tot 2024. 
Voor 2019 wordt er voor gekozen om minder mensen in te huren en meer mensen in dienst te 
nemen. Hoewel de begroting hetzelfde blijft, neemt de formatie daardoor toe met 1,8 fte. Dit naar 
aanleiding van enkele nieuwe inzichten zoals bijvoorbeeld bij het opstellen van het Plan van 
aanpak voor het project Vecht-Stenendijk (o.a. naar voren halen marktbenadering). 
Hierbij wordt opgemerkt dat de groei van het HWBP uitgezonderd is van de formatie van 
WDODelta. Dit betekent dat de formatie t.b.v. het HWBP mag groeien t.o.v. de vastgestelde 
formatie. De dijkversterkingsopgave is voor 90% subsidiabel vanuit het HWBP, inclusief de 
personele capaciteit die voor de HWBP-opgave wordt ingezet.
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