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1. Inleiding 

In deze kaderbrief geven we op basis van de huidige inzichten een aantal beleidsmatige en 

financiële ontwikkelingen weer die in 2022 de begroting van Het Waterschapshuis zullen 

beïnvloeden.  

 

Het Waterschapshuis is en blijft een organisatie in beweging. Daarom is een kaderbrief, 

voorafgaand aan de begroting 2022, niet alleen om te voldoen aan de Wet gemeenschappelijke 

regelingen maar ook aan de behoefte, vanuit Het Waterschapshuis zelf, om de financiële en 

beleidsmatige kaders op hoofdlijnen met het bestuur te delen en vast te stellen.  

Wij vertrouwen erop mede met deze kaderbrief een bijdrage te leveren aan een goede governance 

van Het Waterschapshuis. 
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2. Strategische ontwikkelingen  

2.1 Algemene ontwikkelingen  

Het Koersplan “Wijzer naar 2020” is met drie jaar verlengd naar een koersplan “Wijzer naar 2023”. 

Het dagelijks bestuur heeft zich in de tussentijd gericht op het risicomanagement van het 

eigenaarschap HWH 3.0. Het bestuur heeft hierin opdracht gegeven tot een bestuurlijke midterm 

review, bezien vanuit het eigenaarschap en waarbij het goede van het Koersplan wordt behouden. 

Deze midterm review loopt gelijk op met de vernieuwing van de strategienota door de 

Opdrachtgeverstafel (OGT). In het voorjaar 2021 zullen de bevindingen vertaald worden naar 

concrete verbeterstappen in het modulair uitbouwen van HWH met het centrale thema: met de 

huidige governance toegevoegde waarde blijven leveren in het faciliteren van de waterschappen in 

hun samenwerking.  

Het jaar 2021 wordt een jaar, waarin: 

• de facilitering van het programmagestuurd werken zich gaat professionaliseren. 

• het kennisuitwisselingsplatform voor innovatie en transformatie in gebruik is bij alle 

waterschappen en hun stakeholders. 

• de waterschappen de digitale transformatie omarmen en gaan “doen”, hierbij geholpen met 

een leerlijn georganiseerd door HWH. 

• een steeds groter aantal waterschappen werk maakt van het delen van resources vanuit 

een trainee/opleidingspool en/of flexpool. 

• samenwerking met de Unie van Waterschappen (UvW) en de STOWA op het gebied van 

Kennis en verbinden intensiveren. 

 

• De projectmatige aanpak van de in 2017 ingezette kwaliteitsimpuls van HWH (interne 

projecten) is afgerond en zal overgaan in een continu verbetertraject. Zo kan een moderne 

omgeving onderhouden worden waar HWH zo goed mogelijk haar medewerkers kan 

faciliteren die samen met de waterschappen werken aan hun renderende samenwerking.  

• We werken in een nieuwe kantooromgeving, die ook veilig gebruikt kan worden in een 

pandemie-situatie. We hebben een representatief vergadercentrum, waarin tevens 

aandacht wordt geschonken aan het creëren van een zowel innoverende en stimulerende 

kantooromgeving, als ontmoetingsplek voor formeel en informeel overleg voor zowel 

medewerkers, waterschappers en bezoekers.  

• We kunnen in gezamenlijkheid werken met een nieuwe, frisse huisstijl die de kracht van 

samen uitstraalt. 

 

 

Het “data-gedreven” werken als onderdeel van de digitale transformatie wordt steeds belangrijker 

voor de waterschappen, de focus dient niet alleen op data gelegd te worden maar ook op 

robotisering, AI e.o.. HWH zal in 2022 de waterschappen helpen om de volgende stappen te zetten 

met speciale aandacht voor de organisatiecultuur die hiervoor noodzakelijk is. HWH evolueert 

steeds meer van projectorganisatie (al blijven projecten belangrijk) naar onderling samenhangende 

programma’s met een sterke focus op het delen en optimaal benutten van kennis. HWH zal in 2021 

en 2022, in samenwerking met de UvW en STOWA, de stimulering van kennisuitwisseling m.b.t. 

innovatie en transformatie blijven faciliteren.  

 

De uitbraak van het coronavirus heeft in 2020 grote gevolgen voor de economie en maatschappij. 

De impact zal ook nog in 2021 en 2022 voelbaar zijn. Ook raakt het HWH in de uitvoering van haar 

werkzaamheden. Ondanks de coronacrisis, zijn alle programma’s er in geslaagd om het werk zo 

goed als mogelijk voort te zetten. Door gebruik te maken van online tools kan de samenwerking 
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binnen HWH en daarbuiten doorgaan. We zien dat digitale transformatie is versneld nu er tijdens 

de coronacrisis thuis gewerkt moet worden en ook het overleggen/vergaderen op afstand moet 

gebeuren. Voor HWH uit zich dat in een blijvende stroom van projecten, waarmee de programma’s 

zich vullen. 

 

In 2021 en mogelijk ook 2022 zullen we als gevolg van de coronacrisis rekening houden met: 

- Een vertragend effect in werving van nieuwe medewerkers, onder andere door werving en 

selectie (deels) op afstand. Anderzijds lijkt de spanning op de arbeidsmarkt iets af te 

nemen. 

- Extra benodigde aandacht voor inwerken, teamvorming en ontwikkeling onder de huidige 

omstandigheden. 

- Beïnvloeding van de uitgaven binnen de instandhouding. Door de (gedeeltelijke) 

kantoorsluiting zal er enerzijds minder geld uitgegeven worden aan facilitaire kosten. 

Anderzijds zal er meer tijd en geld besteed worden aan het welzijn en de facilitering van de 

thuiswerkende medewerkers.  

- In 2022 een genormaliseerde situatie, waarin zowel kantoor als het vergadercentrum 

geopend is. 

 

2.2  Governance en programma’s  

De OGT heeft de strategische richtingen uit het koersplan meegenomen. Het jaar 2020 is goed 

benut als overgangsjaar, waarin de OGT HWH heeft weten om te bouwen van een 

projectorganisatie naar een programmagestuurde organisatie. De business/het primair proces van 

de waterschappen heeft, samen met de secretaris-directeuren, veel nadrukkelijker het 

opdrachtgeverschap op zich genomen. Hiermee wordt HWH in haar kracht gezet met het optimaal 

kunnen faciliteren van renderende samenwerking door waterschappen.  

In 2021 is de governance van HWH helder en geaccepteerd. De laatste stappen in de overgang van 

multi-projectmanagement naar strategische programmasturing worden gezet. De UO’s zijn 

verantwoordelijk voor de inhoudelijke uitvoering van de afgesproken strategie binnen deze 

programma’s. Ook krijgen ze de financiële ruimte om daadwerkelijk inhoudelijk sturing uit te 

oefenen. Daarnaast is het de intentie dat in alle programma’s de (financiële) ruimte zal worden 

gecreëerd voor innovatie, business cases en voldoende omgevingsmanagement om de relatie met 

de business, primair proces en andere stakeholders te optimaliseren. Er wordt geïnvesteerd in een 

goede samenwerking tussen de verschillende programma’s, zodat we er zo optimaal mogelijk in 

slagen meerwaarde te creëren voor de waterschappen. 

Het opdrachtgeverschap wordt in 2021 verder verstevigd. De OGT zal meer sturen op de inzet van 

HWH voor de urgente veranderopgaven voor de waterschappen. Dit betekent dat de OGT keuzes 

kan maken in het vertragen of juist versnellen binnen de verschillende programma’s en 

programma-overstijgend. Dit wordt ondersteund door een prominentere rol van de OGT in de 

planning & control cyclus van HWH en regelmatige afstemming tussen dagelijks bestuur en OGT. 

De informatievoorziening vanuit de programma’s zal zich meer toespitsen op resultaatgerichte 

informatie en welke bijdrage dit levert aan de doelstellingen uit de strategienota. In 2022 zijn de 

leerpunten uit deze nieuwe werkwijze opgepakt en heeft dit zich verankerd in de OGT. 

2.3 Kennis en Verbinden  

Binnen Kennis en Verbinden ligt de focus op: 

- Relatiebeheer met onder andere UvW, STOWA en RWS. Het relatiebeheer heeft 

programma-overstijgend onze aandacht nodig. Tevens wordt de verbinding gelegd tussen 
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de onderzoeken van STOWA en afleidend daarvan kunnen landen van Business Cases bij 

HWH.   

- Kwaliteitsverbetering Business Cases. Uitgangspunt voor de komende periodes blijft dat de 

opdracht voor de uitvoering van een business case bij de UO’s ligt en de bijbehorende 

kosten in de programmabegroting worden opgenomen. Het Algemeen bestuur heeft de 

verantwoordelijkheid met betrekking tot de kwaliteit die door de HWH organisatie kan 

worden geleverd. 

- Kwaliteitsverbetering Aanbesteding en Implementatie. Van belang is dat het bestuur en de 

UO’s informatie krijgen over de kwaliteit van de uitvoering van de projecten (aanbesteding 

en implementatie). Is het beschreven resultaat in de BuCa geleverd en zijn vooraf het geld, 

de inzet en de risico’s goed ingeschat? Meer nadruk komt te liggen op de lessons learned 

die meegenomen kunnen worden naar een volgend project.   

- Ondersteuning OGT en i-Platform. Hieronder valt ook de ondersteuning van de OGT (UO’s) 

om te komen tot een nieuwe strategienota en meerjarenplan. 

 

Een belangrijke bevinding voor HWH 3.0 is dat uniformering en maatwerk niet altijd samengaan. 

De kosten voor projecten lopen vaak op als waterschappen aanvullende en vaak verschillende 

eisen en specificaties vragen van een project. Het is belangrijk te kiezen: uniforme projecten of een 

hogere prijs voor maatwerk? Uniformeren vereist een grondhouding van verandering en een zekere 

bereidheid om werkprocessen aan te passen. Anderzijds biedt facultatieve samenwerking meer 

kansen voor waterschappen om vaart te maken en op die manier HWH ook meer van toegevoegde 

waarde te laten zijn. Hierbij moet het onderlinge vertrouwen er zijn dat de koplopers de goede 

dingen doen en projecten uitgevoerd worden op basis van de grootste uniforme deler. Hier kan 

HWH de waterschappen bij ondersteunen vanuit haar rol.  

 

2.4 Kwaliteit bedrijfsvoering    

De afgelopen jaren heeft binnen HWH de nadruk vooral gelegen op de kwaliteitsverbetering van de 

bedrijfsvoering. In 2020 zijn de laatste grote interne projecten (voldoen aan archiefwet en 

huisvesting) afgerond (nazorg in Q1 2021). In afwachting van de uitkomsten van de bestuurlijke 

midterm-review, worden in 2021 geen nieuwe interne projecten opgestart. Waar nodig wordt de 

afronding van de in 2020 lopende interne projecten en nieuwe noodzakelijke verbeteringen 

bekostigd uit de begroting voor onvoorziene kosten. Het jaar 2021 zal daarom voor de 

instandhouding in het teken staan van finetuning en het laten landen van de organisatie.  

Met het vaststellen van de vernieuwde planning & control cyclus 2021 in juli 2020, is tevens 

goedkeuring gegeven aan het inbedden van continue kwaliteitsverbetering binnen instandhouding. 

Vanaf 2022 wordt een jaarlijks bedrag van € 250.000 hiervoor beschikbaar gesteld. Eind 2021 zal 

middels de interne projectenbrief een concrete invulling worden gegeven aan dit bedrag. 

In 2021 en 2022 wordt binnen de programma’s structureel en eenduidig gemeten of de SMART 

gedefinieerde te realiseren programma-/projectdoelen zijn behaald en wordt de uitkomst van de 

meting geëvalueerd en vervolgacties worden vastgesteld en uitgevoerd. In 2022 is het doel dat de 

programma’s een volledige PDCA-cyclus uitvoeren inclusief het jaarlijks bijstellen van een 

meerjarenprogramma. 

HWH heeft in 2020 een eerste goede aanzet gemaakt in het gebruik van innovatieve 

aanbestedingsvormen. Het nieuwe beleid voor Contract- en leveranciersmanagement is in 2020 

opgezet en wordt in 2021 verder ingericht.   
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2.5 Communicatie  

HWH is een bijzondere organisatie: projecten, diensten en activiteiten brengen innovatie op het 

gebied van informatisering en ICT. Digitale transformatie speelt hierin een belangrijke rol voor de 

waterschappen, zowel individueel als gezamenlijk. Communicatie moet daarom niet gaan over het 

proces van de projecten en activiteiten, maar expliciet over de resultaten en wat die resultaten aan 

veranderingen en waarde voor de waterschappen (kunnen) brengen.  

 

In 2021 en 2022 ligt de focus van communicatie op het laten zien van de renderende 

samenwerking, door het meer betrekken van stakeholders en het helder aangeven van de 

toegevoegde waarde van HWH voor de waterschappen. Communicatie over de verschillende 

programma’s gaat in samenhang en verbinding. De mensen staan met de resultaten die ze boeken 

voorop. Een eenvoudige tooling voor stakeholder-/relatiebeheer zal ondersteuning bieden, naast 

initiatieven om het gesprek met elkaar te hebben. Om elkaar te leren kennen en te leren van 

elkaar. Tegelijkertijd wordt gewerkt aan een update van de huidige huisstijl om de ‘Kracht van 

Samen’ nog meer in te bedden. HWH laat zich steeds meer zien als verbinder.  

 

2.6  Capaciteit en menskracht 

De spanning op de arbeidsmarkt heeft er veelvuldig toe geleid dat vacatures lastig ingevuld konden 

worden. Hierdoor liepen ook projecten binnen HWH vertraging op. In 2020 is werving en selectie 

meer passend gemaakt bij het soort functie/rol/taak. Dat varieert tot traditioneel werven tot 

innovatieve methoden op basis van talenten en passie. Capaciteitsmanagement heeft tevens 

stappen gemaakt om meer proactief te kunnen werken en daarmee in een eerder stadium de 

arbeidsmarkt te kunnen benaderen. Een capaciteitsplanningstool gaat daarbij in 2021 verder 

ondersteunen.  

Het werken binnen een projectorganisatie maakt een helder introductieprogramma een belangrijk 

onderdeel van de aanlanding bij HWH. In het programma wordt onder andere ingegaan op het 

werken met de IPM-rollen. De mogelijkheden om ook hier te digitaliseren (introductieapp) worden 

in 2021 onderzocht. 

Een aantal waterschappen heeft via de OGT aan HWH gevraagd om de mogelijkheden van een 

trainee/opleidingspool en een flexpool te onderzoeken. Een flexpool met een variëteit aan 

menskracht, en waaronder specialistische schaarse functies (bijv. data scientists), waar de 

waterschappen naar behoefte capaciteit uit kunnen putten, maar die ook in de programma’s van 

HWH ingezet kunnen worden. Het optimaal inzetten van talenten en kwaliteiten staat hierbij 

centraal. In 2021 worden hiervoor intensievere contacten aangehaald met de waterschappen, om 

helder te krijgen hoe de flexpool vorm moet krijgen. 

Capaciteitsmanagement richt zich in 2021 en 2022 op: 

• De juiste persoon op het juiste moment op de juiste werkplek. De juiste en tijdige bezetting 

van projecten en instandhouding is en blijft een aandachtspunt. 

• Ontwikkeling van medewerkers. Een andere taak voor HWH is om medewerkers die bij 

HWH een opdracht uitvoeren, zich in die periode te laten ontwikkelen, zodat zij verrijkt aan 

de slag kunnen met een volgende stap na HWH. Dit kan zijn in kennis, ervaring en/of 

persoonlijkheid. Wanneer een medewerker voor een langere periode aan een programma 

gefaciliteerd door HWH verbonden is geweest, is terugkeer naar de oude rol vaak niet meer 

mogelijk. Voor een goede landing en de juiste ontwikkeling is het gewenst dat HWH haar 

strategische personeelsplanning kan afstemmen op die van de waterschappen. 

• ‘Happiness’ en welzijn van medewerkers. Naast het monitoren van ziekteverzuim, zal vaker 

geënquêteerd worden hoe het met medewerkers gaat en hoe HWH hen in hun dagelijks 
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werk maximaal kan faciliteren. De verwachting is dat medewerkers na de coronacrisis 

vaker thuis zullen werken. In dat geval zal de thuiswerkplek in de toekomst ook voor een 

deel onder de verantwoordelijkheid van de werkgever komen. Zoals met alle zaken op 

gebied van P&O wordt ook op dit vlak samengewerkt met waterschap de Dommel. 

Inmiddels heeft de werkgeversvereniging (vwvw) bekend gemaakt dat er een akkoord is 

voor een thuiswerkbudget en een thuiswerkvergoeding in de CAO. 

 

2.7 Fiscale ontwikkelingen 

BTW 

Op 20 december 2018 heeft de belastingdienst schriftelijk haar afspraak uit 2012, dat HWH onder 

de koepelvrijstelling valt, ingetrokken. HWH zou jegens waterschappen niet vrijgesteld van btw 

presteren. Dat is een flinke tegenvaller, in schril contrast met de destijds uitgebreid 

bediscussieerde goedkeuring uit 2012. HWH handelt op dit moment volgens het standpunt van de 

belastingdienst en brengt derhalve BTW in rekening aan de waterschappen. 

 

HWH heeft samen met de fiscaal adviseur een plan van aanpak opgesteld, met als doel: 

het terugkrijgen van de koepelvrijstelling. HWH heeft in augustus 2019 een gemotiveerd bezwaar 

ingesteld. In december 2019 heeft een hoorgesprek plaatsgevonden, waarna de belastingdienst in 

augustus 2020 wederom om meer informatie heeft gevraagd. In lijn met de eerdere overleggen zal 

de Belastingdienst naar verwachting het bezwaarschrift afwijzen. Deze afwijzing biedt de 

mogelijkheid om in beroep bij de rechtbank te gaan, binnen zes weken na de uitspraak op bezwaar 

door de Belastingdienst. Een zitting en uitspraak bij de rechtbank is daarmee te verwachten in de 

eerste helft 2021. Vervolgens kunnen vervolgprocedures aan de orde zijn (hoger beroep bij het 

Gerechtshof, beroep in cassatie bij Hoge Raad). De gemiddelde doorlooptijd van een dergelijke 

procedure is maximaal 3 jaar. 

 

Vennootschapsbelasting 

In 2017 heeft HWH bevestiging van de belastingdienst ontvangen, dat HWH vrijgesteld is voor het 

betalen van Vennootschapsbelasting. 
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3. Sturing en verantwoording 

 

De waterschappen betalen een vaste bijdrage voor de instandhouding (het abonnement). De 

overige bijdragen van de waterschappen betreffen alleen die bijdragen aan projecten waar aan 

wordt deelgenomen.  

HWH kan alleen programma’s en projecten in de begroting verwerken, voor zover hiervoor een 

DVO is afgesloten. De DVO’s zijn derhalve leidend voor de begrotingen 2021 en 2022. In de 

programma’s waar een ontwikkelingsbudget is goedgekeurd door het OGT, wordt dit meegenomen 

in de begroting. Gedurende het jaar worden er door besluitvorming door de OGT 

begrotingswijzigingen doorgevoerd. Waterschappen hebben gevraagd of HWH hier een inschatting 

voor kan maken. Dit is ter informatie aan deel 4 van de begroting toegevoegd.  

De financiële ruimte in de programma’s voor het opstarten van nieuwe initiatieven en het 

prioriteren op aangeven van de OGT kan bijdragen aan een stabielere begroting van HWH. 

De kosten voor instandhouding worden begroot in twee programma’s. Dit deel van de begroting 

valt onder de verantwoordelijkheid van het Algemeen bestuur: 

• Programma 1 Bestuur en organisatie: hierin worden de kosten voor de HWH organisatie 

begroot, zoals kosten voor bestuur, directie en de organisatieondersteuning.  

• Programma 2 Kennis & verbinden: hierin worden de kosten voor het voortraject van de 

projecten begroot. Hierbij valt onder andere de capaciteit voor business cases en 

ondersteuning i-Platform en OGT. 

 

De indeling van de overige programma’s blijft eveneens ongewijzigd. Dit deel van de begroting valt 

onder de verantwoordelijkheid van de OGT. De programma-indeling van de projecten in de 

begroting 2022 is als volgt: 

- Programma 3 Innovatie en transformatie 

- Programma 4 Digitale dienstverlening 

- Programma 5 Organisatie en samenwerking 

- Programma 6 Informatie – datastromen 

- Programma 7 Informatieveiligheid en privacy 

- Programma 8 Waterkeringen 

- Programma 9 Watersysteem 

- Programma 10 Waterketen 

- Programma 11 Bedrijfsvoering 

- Programma 12 SAW@ 

- Programma 13 AHN/BM 

- Programma 14 IHW 

- Programma 15 Kassiersfunctie 

 

De begroting 2022 en de 1e begrotingswijziging 2021 zal rekening houden met het de overheveling 

van het projectbudget van het voorgaande jaar. Dit betekent dat het uitgangspunt is dat alle 

bedragen van het afgesloten jaar financieel worden afgerekend met de deelnemers. Dit is 

ondersteunend aan het doel om de begroting een betere weerspiegeling te laten zijn van het werk 

dat kan en moet worden uitgevoerd. 
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4. Financiële Uitgangspunten  
 

Voor de begroting 2022 hanteren we de volgende financiële uitgangspunten: 

4.1 Loden deuren en doorbelastingen 

Het huidige construct HWH is zodanig opgezet dat kosten daar komen waar ze worden gemaakt. 

Loden deuren tussen instandhouding en projecten, en projecten onderling, moeten ervoor zorgen 

dat ieder waterschap betaalt waarvoor deze aan de lat staat. Dit blijft onverminderd van kracht 

wanneer programmagestuurd werken wordt geïmplementeerd.  

 

Uitgangspunt is dat alle waterschappen opdrachtgever zijn voor alle programma’s en betalen voor 

de ontwikkeling van het programma. Vervolgens kunnen waterschappen deelnemen aan projecten,  

diensten, activiteiten binnen elk programma. De programma’s worden ingesteld door het Dagelijks 

bestuur (is gedelegeerd door het Algemeen bestuur) en de aanvaarding van projecten middels een 

uitvoeringstoets blijft onveranderd.  

 

In het kader van de loden deuren moeten kosten op projecten of kostenplaatsen landen waarvoor 

ze gemaakt worden. Conform de systematiek van de afgelopen jaren worden enkele kosten vanuit 

instandhouding doorbelast aan projecten op basis van uitgevoerde diensten. Deze kosten worden 

begroot in instandhouding en bij afname van diensten verrekend met projecten en beheer. Het 

gaat om (bedragen exclusief BTW): 

• Kantoorautomatisering: doorbelasten op basis van virtuele werkplekken. € 250 per 

medewerker per maand. 

• Capaciteitsmanagement: doorbelasten op basis verleende diensten t.b.v. medewerkers 

(instroom, doorstroom en uitstroom). € 4.200 per medewerker voor de gehele begeleiding 

van instroom. Voor contractverlengingen wordt een rekentarief van € 2.100 gehanteerd. 

• Inkoop: doorbelasten op basis verleende diensten t.b.v. uitgevoerde aanbesteding. 

Maximaal € 850 voor een enkelvoudig onderhandse aanbesteding en € 2.100 voor een 

meervoudig onderhandse aanbesteding. 

 

Ten aanzien van capaciteitsmanagement en inkoop bestaat het risico dat, indien er niet voldoende 

kan worden doorbelast omdat er minder diensten worden verleend dan verwacht, de kosten ten 

laste van instandhouding blijven komen. 

4.2 Personele kosten 

De uurtarieven voor medewerkers op de payroll, inleen (vanuit waterschappen) en inhuur worden, 

evenals in de begroting 2021, begroot op basis van de meest recent beschikbare tarieven voor de 

Rijksoverheid (Handleiding overheidstarieven 2020, ministerie van Financiën). Hier is per 

salarisschaal een uurtarief bepaald, gebaseerd op een intern en een extern tarief.  

 

Tot en met 2020 is er een begrotingstarief gehanteerd voor enerzijds de medewerkers op de 

payroll (intern tarief) en anderzijds één begrotingstarief voor inleen en inhuur gezamenlijk (het 

hogere externe tarief). Hierdoor is de mogelijkheid gecreëerd dat een waterschap dat een 

medewerker uitleent, een zodanige vergoeding kan ontvangen, dat deze een gelijkwaardige kracht 

kan werven vanuit de markt. De vergoeding aan het waterschap is gebaseerd op het uurtarief van 

de betreffende salarisschaal van de ingeleende medewerker, zoals bepaald in de Handleiding 

overheidstarieven.  
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We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat veel waterschappen kiezen voor een vergoeding op 

basis van integrale loonkosten (het lagere interne tarief) en niet het hogere externe tarief. Ook 

blijkt dat de gekozen gemiddelde schaal niet voor alle programma’s passend is. Over het totaal 

bezien was het gemiddelde begrote uurtarief structureel hoger dan het gemiddelde gerealiseerde 

tarief. Naar aanleiding van een hierop uitgevoerde analyse, zal in de geactualiseerde begroting 

2021 en begroting 2022 per programma een begrotingstarief worden bepaald.  

 

Per programma wordt een inschatting gemaakt van de verwachte gemiddelde schaal én van de 

verwachte gemiddelde verhouding van toepassing van intern tarief (medewerkers payroll en 

gedeeltelijk inleen) en extern tarief (medewerkers inhuur en gedeeltelijk inleen). Op basis van deze 

uitgangspunten wordt per programma het passende uurtarief uit de Handleiding overheidstarieven 

verwerkt in de begroting. Door deze systematiek zal het gemiddelde begrotingstarief naar 

verwachting dichter bij de werkelijke kosten uitkomen en zal het gemiddelde begrotingstarief lager 

zijn dan in 2020. De uitwerking hiervan wordt gemaakt in de geactualiseerde begroting 2021. 

 

Voor waterschappen blijft het mogelijk een vergoeding te vragen voor de uitgeleende medewerker, 

welke is gebaseerd op het externe tarief. In het kader van de wetgeving rondom 

vennootschapsbelasting kan dit in sommige gevallen echter leiden tot een hogere administratieve 

last voor een waterschap, wat niet opweegt tegen de hogere vergoeding voor de uitgeleende 

medewerker. Omdat de fiscale situatie per waterschap verschillend is, wordt de mogelijkheid 

geboden voor individuele waterschappen te opteren voor een vergoeding gebaseerd op de lagere 

integrale kostprijs (loonkosten plus een opslag voor overheadkosten) van de betreffende 

medewerker, in plaats een vergoeding op basis van de tarieven opgesteld voor de Rijksoverheid. 

Deze afweging zal het betreffende waterschap zelf moeten maken.  

 

De uurtarieven zijn zoals genoemd gebaseerd op de Handleiding Overheidstarieven 2020 van het 

Ministerie van Financiën en worden geïndexeerd met: 

- 1,4% verwachte stijging van de loonvoet in 2021, gebaseerd op de raming van het 

Centraal Plan Bureau. Wanneer het onderhandelingsresultaat op de CAO 2021 tijdig bekend 

wordt, zullen we dit verwerken in de indexering van de uurtarieven. 

- 1,4% verwachte stijging van de loonvoet in 2022. 

4.3 Onvoorzien 

Binnen instandhouding wordt een bedrag gereserveerd voor onvoorzien (conform artikel 39, lid 3 

van de Gr HWH). De post onvoorzien kan worden aangewend voor onvoorziene zaken. 

4.4 Indexering voor materiële kosten 

Wij stellen voor dat er een generieke inflatiecorrectie van 1,4% wordt doorgevoerd voor de 

materiële overheadkosten.  

4.5 Systematiek en kostprijs van de uitvoeringskosten 

De norm voor de productiviteitsuren blijft 1.400 uur (in lijn met Handleiding Overheidstarieven 

2020, Ministerie van Financiën). De systematiek met het gebruik van kostenplaatsen en 

kostendragers blijft in stand. 

4.6 Algemene reserves 

Conform het beleid van het Algemeen bestuur worden er geen algemene reserves gevormd.  

4.7 Rechtmatigheid  

Het Algemeen bestuur stelt de begroting vast, maar ook alle begrotingswijzigingen die in de loop 

van het jaar kunnen plaatsvinden. De wettelijke zienswijzeprocedure bij begrotingswijzingen geldt 

net als in 2021 alleen voor begrotingswijzigingen die het programma “instandhouding” betreffen.  
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5. Vervolgproces 
 

De begrotingsbehandeling 2022 is als volgt in de planning van 2020 en 2021 opgenomen: 

- Concept ontwerp begroting in Dagelijks bestuur:   week 13 2021 

- Start zienswijzeperiode waterschappen:     week 14 2021 

- Ontwerp begroting en reactienota in DB:     week 25 2021 

- Vaststellen begroting in AB       week 28 2021 

 

 


