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1 Samenvatting voorstel
Bij het vaststellen van de primaire begroting 2021 op 16 april 2020 is aangekondigd dat voor 2021
een gewijzigde begroting zal worden opgesteld, welke is aangepast aan de actualiteit. In de
Planning & Controlcyclus die op 2 juli 2020 door het Algemeen bestuur is vastgesteld, is
aangegeven dat deze 1e begrotingswijziging 2021 niet parallel zal lopen met de begroting 2022. De
begroting 2022 zal in juli 2021 aan het Algemeen bestuur worden aangeboden, na het doorlopen
van een zienswijzeprocedure. Om te voorkomen dat waterschappen twee maal een
zienswijzeprocedure moeten doorlopen, zijn er in de geactualiseerde begroting 2021 geen
wijzigingen met betrekking tot de instandhouding verwerkt, behoudens een herschikking van
bedragen binnen het programma. Derhalve is de geactualiseerde begroting 2021 niet aan een
zienswijzeprocedure onderhevig.
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. Natuurlijk raakt het ook HWH in de
uitvoering van haar werkzaamheden. Maar in 2020 zijn alle programma’s, ondanks de coronacrisis,
erin geslaagd om het werk goed voort te zetten door gebruik te maken van online tools. De
verwachting is dat dit ook in 2021 door zal gaan.
We zien dat digitale transformatie is versneld door de coronacrisis. O.a. het belang van data en het
uitwisselen van data neemt versneld toe. Voor HWH uit zich dat in een blijvende stroom van
projecten, waarmee de programma’s zich vullen. Door de toename van deze uitvoeringsverzoeken
door de business van de waterschappen moeten er zowel door de Uitvoerend Overleggen (hierna:
UO’s) als door de Opdrachtgeverstafel (hierna: OGT) keuzes gemaakt worden om HWH niet te snel
te laten groeien, te beginnen met 2021.
De totale geactualiseerde begroting 2021 is gestegen ten opzichte van de primaire begroting 2021,
welke door het Algemeen bestuur is vastgesteld in april 2020. De stijging wordt voor een deel
opgevangen door bijdragen van derden. De bijdragen van de waterschappen zijn eveneens
gestegen, maar deze stijging blijft binnen de in de primaire begroting 2021 opgenomen
voorspelling (‘boekje 4’) van nieuwe gezamenlijke activiteiten/projecten. Dit was een nadrukkelijke
wens geuit door de OGT. De intentie is dat de OGT samen met de UO’s zodanig scherp aan de wind
willen zeilen, dat aan het einde van 2021 HWH dichtbij 100% van de begroting heeft gerealiseerd.
In aanloop hier naar toe zijn de uurtarieven in de begroting verlaagd, zodat deze dichterbij de
gerealiseerde uurtarieven liggen. In afwachting van (programmaoverstijgende) prioritering door de
OGT binnen de geactualiseerde begroting 2021, hebben vooralsnog niet alle reeds goedgekeurde
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budgetten een plek gekregen binnen de begroting 2021. In deel 4 van de begroting is inzichtelijk
gemaakt welke projecten dit betreft. Eén van de consequenties is dat de beschikbare
ontwikkelbudgetten binnen de programma’s niet volledig zijn verwerkt in de voorliggende
begroting. Daarmee wordt het fundament van één van de belangrijkste pijlers van het
programmagestuurd werken aangetast. Afhankelijk van de prioritering en eventuele temporisering
door de OGT, kunnen de in deel 4 benoemde bedragen worden toegevoegd aan de begroting.
In de Gemeenschappelijke regeling van HWH is bepaald dat uitsluitend projecten en programma’s
kunnen worden begroot waarvoor een dienstverleningsovereenkomst (hierna: DVO) is afgesloten.
Dit verklaart dan ook de aanpassingen (nieuw opgestarte projecten en actualisatie van lopende
projecten) in de geactualiseerde begroting 2021. De in de programma-DVO’s opgenomen ruimte
voor het opstarten van business cases is voor een deel terug te vinden in deze geactualiseerde
begroting. Deze business cases vormen de basis voor projecten die in 2022 zullen worden gestart.
De begroting van instandhouding is, met behulp van een stabilisatiepost binnen Kennis en
verbinden, in de geactualiseerde begroting 2021 technisch gelijk gebleven ten opzichte van de
primaire begroting 2021. Hierdoor is er geen wettelijke zienswijzeprocedure benodigd voor de
geactualiseerde begroting 2021. Een meer gedetailleerde financiële analyse is opgenomen in
hoofdstuk 4 van de begroting.

2 Inleiding
Voor u ligt de geactualiseerde begroting 2021 van Het Waterschapshuis. Deze begroting maakt
inzichtelijk op welke wijze het Waterschapshuis de in 2021 door de waterschappen gestelde doelen
wil realiseren en welke financiële middelen de waterschappen hiervoor beschikbaar stellen.
De geactualiseerde begroting 2021 is gebaseerd op:

Een flexibele organisatie waarin de medewerkers die de programma’s/projecten/diensten
uitvoeren worden ingeleend vanuit de waterschappen of, indien nodig, worden ingehuurd
vanuit de markt.

Een organisatie die in haar programma’s werkt volgens Integraal Project Management (IPM).

De uitgangspunten van de vastgestelde kaderbrief 2022, voor zover zij 2021 beïnvloeden.
Gezien het huidige standpunt van de belastingdienst ten aanzien van de omzetbelasting in de
positie van HWH, is de begroting opgesteld in bedragen exclusief BTW. De totale kosten worden
door HWH verhoogd met BTW in rekening gebracht bij de deelnemers.
In de geactualiseerde begroting 2021 zijn enkele aanpassingen verwerkt ten opzichte van de
primaire begroting 2021:

De maximaal toe te passen uurtarieven voor deze begroting zijn, conform kadernota,
gebaseerd op de Handleiding overheidstarieven 2020 (ministerie van Financiën) en de
indexering met 1,4% op basis van de verwachte stijging van de loonvoet in 2021. Het
percentage is gebaseerd op de raming van het Centraal Plan Bureau. Het
onderhandelingsresultaat op de CAO 2021 was ten tijde van het opmaken van deze begroting
nog niet bekend.

We hebben de afgelopen jaren gemerkt dat veel waterschappen kiezen voor een vergoeding op
basis van integrale loonkosten (het lagere interne tarief uit de Handleiding overheidstarieven)
en niet het hogere externe tarief. Ook blijkt dat de gekozen gemiddelde schaal in sommige
gevallen te hoog was en niet voor alle programma’s passend was. Hierdoor was het begrote
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uurtarief structureel hoger dan het gemiddelde gerealiseerde tarief. Naar aanleiding van een
analyse die hierop is uitgevoerd, is in de geactualiseerde begroting 2021 per programma een
begrotingstarief bepaald.
De ontwikkelingen en actualisaties in lopende dienstverleningsovereenkomsten zijn verwerkt.
Nieuwe projecten zijn aan de begroting toegevoegd op basis van een afgesloten
dienstverleningsovereenkomst.
De actuele capaciteitsplanning per project is verwerkt.
De projectmatige aanpak van de in 2017 ingezette kwaliteitsimpuls van HWH (interne
projecten) wordt in 2020 c.q. Q1 2021, na de verhuizing, afgerond en zal in 2021 overgaan in
een continu verbetertraject. In 2021 zijn geen nieuwe interne projecten begroot.

3 Structuur en de systematiek van de begroting
De hoofdindeling van de geactualiseerde begroting 2021 is gelijk aan de primaire begroting 2021:

Deel 1: Instandhouding

Deel 2: Projecten waterschappen

Deel 3: Projecten derden

Deel 4: Verwachte begrotingswijzigingen in 2021
Voor meer informatie wordt verwezen naar de leeswijzer in hoofdstuk 2 van de geactualiseerde
begroting.
3.1 Uurtarieven en opslagen
De uurtarieven inleen (vanuit waterschappen) en inhuur worden, evenals in de primaire 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. De tarieven voor de projecten voor
waterschappen en projecten voor derden worden begroot gebaseerd op het externe tarief. Hierdoor
wordt de mogelijkheid gecreëerd dat een waterschap dat een medewerker uitleent, een zodanige
vergoeding ontvangt, dat deze een gelijkwaardige kracht kan werven vanuit de markt. De
vergoeding aan het waterschap zal dan gebaseerd zijn op het uurtarief van de betreffende
salarisschaal van de ingeleende medewerker, zoals bepaald in de Handleiding overheidstarieven.
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 in sommige gevallen te hoog was en niet voor alle
programma’s passend was. Hierdoor was het begrote uurtarief structureel hoger dan het
gemiddelde gerealiseerde tarief. Naar aanleiding van een analyse die hierop is uitgevoerd, is in de
geactualiseerde begroting 2021 per programma een begrotingstarief bepaald. Dit tarief varieert
van schaal 10 tot 13. Het totale gemiddelde uurtarief in de geactualiseerde begroting 2021 komt
uit op € 75,91. In de primaire begroting 2021 was dit nog gemiddeld € 84,34.
De rekentarieven voor de doorbelastingen van instandhouding zijn exclusief BTW:
 Virtuele werkplek: € 250 per maand per medewerker;
 Capaciteitsmanagement: € 4.200 per medewerker voor de gehele begeleiding van
instroom. Voor contractverlengingen wordt een rekentarief van € 2.100 gehanteerd;
 Inkoop: maximaal € 850 voor een enkelvoudig onderhandse aanbesteding en € 2.100 voor
een meervoudig onderhandse aanbesteding.
3.2. Capaciteitsraming
Een belangrijke basis voor de HWH begroting zijn de personeelslasten. Hieronder is een overzicht
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opgenomen van de begrote uren.
Overzicht uren per type overeenkomst

Payroll
Inleen
Inhuur
Overheid
Totaal

2020 begroot
actualisatie
22.720
52.134
45.906
6.533
127.293

%

2021 begroot
primair
18%
41%
36%
5%
100%

21.172
47.048
41.141
6.146
115.506

%

2021 begroot
actualisatie
18%
41%
36%
5%
100%

30.520
47.587
36.974
8.136
123.217

%

25%
39%
30%
7%
100%

In de geactualiseerde begroting 2020 is een zeer beperkte vacatureruimte opgenomen. In 2021 is
het uitgangspunt om 39% van alle productieve uren in te kunnen vullen met medewerkers die
worden ingeleend van de waterschappen. De begroting van de uren is gebaseerd op de huidige
invulling van de projectteams van de projecten in 2020.
3.3 Herverdeeleffecten
In bijlage 3 en 4 van de geactualiseerde begroting worden de effecten voor de bijdragen van de
waterschappen weergegeven.
3.4 Monitoring
De voortgang van de begroting wordt gemonitord in de bestuursrapportages. De inhoud en indeling
van de bestuursrapportages komen overeen met de indeling van de begroting. Er blijft
onverminderd aandacht voor de KPI’s, zoals capaciteit en liquiditeit.
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4 Financiële analyse wijziging 2021
In deze paragraaf worden de belangrijkste wijzigingen aangegeven ten opzichte van de primaire
begroting 2021.

4.1 Begroting naar programma’s
Programma

1. Bestuur en organisatie
2. Kennis en verbinden
Subtotaal instandhouding
3. Innovatie en transformatie
4. Digitale dienstverlening
5. Organisatie en samenwerking
6. Informatie - datastromen
7. Informatieveiligheid en privacy
8. Waterkeringen
9. Watersysteem
10. Waterketen
11. Bedrijfsvoering
12. SAW@
13. AHN / Beeldmateriaal
14. Informatiehuis Water
15. Kassiersfunctie
Subtotaal projecten
Totaal

2020 JEV

2.786.649
1.088.094
3.874.743
971.483
746.998
2.125.851
1.437.242
680.879
701.534
986.214
1.081.588
1.721.741
4.776.022
1.802.843
591.105
17.623.500
21.498.244

2020 begroot 2020 begroot 2021 begroot 2021 begroot
actualisatie 4e wijziging
primair
actualisatie

3.221.533
1.258.094
4.479.627
845.868
972.025
2.353.201
1.506.609
1.200.000
746.534
1.398.214
1.538.288
1.677.064
4.678.787
1.569.651
611.105
19.097.345
23.576.972

3.221.533
1.258.094
4.479.627
1.102.942
1.079.653
2.353.201
1.487.242
1.200.000
746.534
1.458.214
1.562.000
1.677.064
4.678.787
1.559.651
611.105
19.516.393
23.996.020

2.936.847
1.280.722
4.217.569
842.037
748.953
1.724.805
1.525.057
1.000.000
110.957
868.733
1.553.358
1.705.092
4.749.667
1.294.735
619.734
16.743.127
20.960.696

2.936.847
1.280.722
4.217.569
1.269.860
903.581
1.968.343
1.605.056
1.233.678
159.432
1.266.528
1.472.010
1.765.920
4.749.667
2.054.761
622.266
19.071.102
23.288.671

Mutatie 2021
primair t.o.v.
2021
actualisatie
-0
0
-0
427.823
154.628
243.538
79.999
233.679
48.475
397.795
-81.348
60.828
0
760.026
2.532
2.327.975
2.327.974

Bedragen zijn begroot exclusief BTW.

4.2 Van primaire begroting 2021 naar geactualiseerde begroting 2021
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De geactualiseerde begroting 2021 is uitgedrukt in cijfers als volgt tot stand gekomen:

Wijzigingen primaire begroting 2021 ten opzichte van
geactualiseerde begroting 2021
Begroting 2021 primair
Wijziging begroot uurtarief
Subtotaal na wijziging uitgangspunten
Wijziging interne projecten
Nieuwe projecten
Beëindigde projecten
Wijziging begrote uren projecten
Wijzigingen overige kosten projecten
Begroting 2021 geactualiseerd

Totaal
20.960.696
-976.413
19.984.284
1.084.441
-71.126
588.233
1.702.839
23.288.671

Instandhouding
4.217.569
-511.626
3.705.943
-71.126
157.836
424.915
4.217.569

Projecten
16.743.127
-464.787
16.278.340
1.084.441
430.397
1.277.924
19.071.102

4.3 Instandhouding
De instandhouding is faciliterend aan de uitvoering van de projecten. In de geactualiseerde
begroting 2021 is 13% van het totale begrotingsbedrag benodigd voor de uitvoering van bestuur
en organisatie. De verhouding ten opzichte van de begroting van de projecten is nu stabiel. De
afgelopen jaren heeft binnen HWH de nadruk vooral gelegen op de kwaliteitsverbetering van de
bedrijfsvoering. Na de verbouwing van het kantoor en het vergadercentrum, wordt in 2021
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.

Een korte toelichting op de ontwikkeling in de begrote kosten instandhouding (programma 1 en 2)
ten opzichte van de primaire begroting 2021:
-

Programma 1. Bestuur en organisatie: Binnen programma bestuur en organisatie zijn de
begrote kosten in 2021 uitsluitend herschikt:
- In 2020 is gebleken dat de capaciteitsmanagement minder kosten heeft gemaakt dan
begroot. De begroting is in 2021 hierop aangepast.
- Bij inkoop is rekening gehouden met extra inzet op leveranciersmanagement in 2021.
- Onder de begrotingspost facilitair zijn onder andere de kosten voor kantoorautomatisering
opgenomen. In 2020 is gebleken dat er meer ondersteuning nodig is op
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-

-

kantoorautomatisering, naast de ondersteuning door Waterschap Vechtstromen. De
begroting 2021 is hiervoor verhoogd.
Binnen organisatieondersteuning is de begroting verhoogd voor ondersteuning door HR.
Communicatie werkt in 2021 verder aan het opfrissen van de huisstijl.
De kosten voor mobiliteit zijn in 2021 volledig afgebouwd.
In 2021 zijn geen interne projecten begroot. Vanaf 2022 wordt jaarlijks een bedrag van €
250.000 voor kwaliteitsverbetering in de bedrijfsvoering.

Programma 2. Kennis en verbinden:
- De dienstverlening voor Business Cases en de controle van lopende projecten wordt
uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de OGT en zal als zodanig worden behandeld.
Dit betekent dat iedere opdracht leidt tot een formele begrotingswijziging. Aan het begin
van het jaar zullen de kosten voor de voorfase (capaciteit business cases) in de
instandhouding (het abonnement) zitten en dat deze gedurende het jaar, daar waar
opdracht wordt gegeven voor een business case en/of project, (gedeeltelijk) ten laste van
projecten worden gebracht. Aangezien de meeste programma’s inmiddels de beschikking
hebben over ontwikkelgeld, is de begroting voor business cases in programma 2 verlaagd.
- Het project ‘Strategienota OGT’ is begroot als een jaarlijks terugkerende activiteit.
- De begroting voor het vergadercentrum is verlaagd ten opzichte van de primaire begroting.
Dit heeft te maken met de verwachting dat het vergadercentrum pas in het 2e kwartaal van
2021 open kan in verband met de coronapandemie.
- In Kennis en verbinden is een ‘stabilisatiepost begroting’ opgenomen om de daling in de
begroting van de instandhoudingskosten op te vangen. Hierdoor wordt een wettelijke
zienswijzeprocedure voorkomen voor de geactualiseerde begroting 2021. Ten aanzien van
de ‘stabilisatiepost begroting’ zijn geen uitgaven gepland, dit zal leiden tot een
terugbetaling bij de jaarafrekening 2021.

4.4 Projecten waterschappen
Dit betreft de programma’s 3 tot en met 11. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen)
organiseren zich per project in een uitvoerend overleg (UO). Dit UO heeft zeggenschap over de
gelden die worden begroot voor de projecten binnen een programma. Dit deel van de begroting
dient formeel door het Algemeen bestuur HWH te worden vastgesteld.

4.5 Projecten met derden en kassiersfunctie
Dit betreft de programma’s 12 tot en met 15. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen
en derden) organiseren zich per project in samengesteld UO. De opdracht van de waterschappen
aan HWH beperkt zich tot facilitering. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van HWH.
Dit deel van de begroting dient echter wel formeel door het Algemeen bestuur HWH te worden
vastgesteld.
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5 Vervolg planning
De planning voor de begroting is als volgt:
Geactualiseerde begroting 2021

Deadline

DB: behandeling concept geactualiseerde begroting

10-12-2020

Begroting naar waterschappen (geen zienswijzeprocedure)

Week 2 2021

AB: vaststellen geactualiseerde begroting 2021

Week 16 2020

Team/Gremium
Dagelijks
Bestuur
Waterschappen
Algemeen
Bestuur

6 Gevraagd besluit
De 1e begrotingswijziging 2021 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis vast te
stellen.
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