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Onderwerp: Financieel toezicht 2021 

Geacht bestuur, 

Hierbij informeren wij u over het financiële toezicht in relatie tot de Begroting 2021 van 
uw waterschap. 

Begroting 2021 
Op grond van de tijdig door u vastgestelde en ingezonden Begroting 2021 zijn wij van 
mening dat de financiële continuïteit van uw waterschap voldoende gewaarborgd is. 
De door u tijdig vastgestelde en ingezonden Jaarrekening 2019 is betrokken bij de 
vorming van ons oordeel. 
Over de bevindingen naar aanleiding van de Begroting en de Jaarrekening heeft amb 
telijk overleg plaatsgevonden. 

De begroting en de jaarrekening vergen geen nadere besluitvorming. Wij hebben 
beide dan ook voor kennisgeving aangenomen. 

Overzicht incidente/e baten en lasten 
Vorig jaar hebben wij u erop gewezen dat het overzicht van incidentele baten en las 
ten niet conform het Waterschapsbesluit was opgemaakt. Ook dit jaar is het overzicht 
niet volgens de Notitie structurele en incidentele baten en lasten van de Commissie 
BBV opgesteld. Wij vragen u om volgend jaar het overzicht van incidentele baten en 
lasten meerjarig op te stellen, inclusief de incidentele reservemutaties. Hierbij dient 
ook de aard van de baten en lasten betrokken te worden en dient een toelichting 
gegeven te worden op de vermelde posten. 
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Overig 
Onderwerpen die het financiële toezicht raken, kunnen aan de orde komen in het jaar 
lijkse overleg tussen onze portefeuillehouder Water en uw dijkgraaf. In principe gaat 
dit overleg over de bestuursrapportages en de beleidsinhoudelijke voortgang. 
Er bestaat nu geen aanleiding om in dit overleg het financiële toezicht te betrekken. 

Het financiële toezicht op uw waterschap is afgestemd met de provincie Overijssel 
vanwege haar rol als medetoezichthouder op uw waterschap. 

Hoogachtend, 

Gedeputeerde Staten van Drenthe, 

, voorzitter , secretaris 

mb/coll. 




