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Het Algemeen bestuur wordt gevraagd de jaarrekening 2022 van Het Waterschapshuis vast te stellen. 

Het jaar 2022 wordt afgesloten met een positief projectsaldo van € 4,4 miljoen. Hiervan wordt € 2,8 

miljoen meegenomen in de afrekening met de deelnemers en € 16 miljoen wordt gereserveerd op de 

projectrekening in afwachting van bestemming door de stuürgroep met derden (programma 13 en 14). 

Na de saldoafwikkeling bedraagt het exploitatieresultaat van 2022 nihil. 

In bijlage 4 van de projectverantwoording is een detaillering van de eindafrekening per deelnemer 

opgenomen. 

De jaarrekening laat het totaalbeeld van het jaar 2022 zien:Als bijlage is de 3° bestuursrapportage 

2022 (BERAP3) bijgevoegd met daarbij een gedetailleerde projectverantwoording. Op projectniveau is 

gewerkt met statuskleuren, waarbij overschrijdingen op projectniveau een statuskleur rood krijgen. De 

projecten met statuskleur oranje hebben met name betrekking op een latere verwachte realisatie dan 

gepland, onder andere door afhankelijkheid van leveranciers. Rood verwijst veelal naar een 

budgetoverschrijding. Voor meer details van de projecten en een toelichting op de betekenis van de 

statuskleuren wordt verwezen naar de bestuursrapportage en projectverantwoording. 

De bestuursrapportage is opgesteld in drie verschillende delen: 

* Deel 1: Financiële analyse en instandhouding: In deel 1 wordt een algemeen beeld geschetst 

van de financiële en inhoudelijke ontwikkelingen. Deze hoofdstukken vormen een bestuurlijke 

samenvatting. Daarnaast is in dit deel het begrotingsprogramma's Bestuur en organisatie en 

Kennis en verbinden uitgewerkt. Alle wijzigingen die betrekking hebben op de 

begrotingsprogramma's Bestuur en organisatie en Kennis en verbinden moeten na een 

zienswijzeprocedure door het Algemeen bestuur worden vastgesteld 

e Deel 2: Projecten waterschappen. In deel 2 worden de begrotingsprogramma's waterschappen 

uitgewerkt. Dit betreft de programma's Waterketen, Bedrijfsfuncties en Diensten. De 

opdrachtgevers van de projecten (waterschappen) organiseren zich per project in een 

uitvoerend overleg. Dit uitvoerend overleg heeft zeggenschap over de gelden die worden 

begroot voor de projecten. 
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e Deel 3: Projecten met derden. In deel 3 worden de begrotingsprogramma's met derden 

uitgewerkt. Dit betreft de programma's AHN, Beeldmateriaal en SAW@ en het programma 

IHW. De opdrachtgevers van de projecten (waterschappen en derden) organiseren zich per 

project n samengestelde stuurgroep. De opdracht van de waterschappen aan HWH beperkt 

zich tot facilitering. De bestuurlijke aansturing ligt niet bij het bestuur van HWH. 

2 Toelichting van het Dagelijks bestuur 

Het Dagelijks bestuur kijkt tevreden terug op het jaar 2022 en complimenteert de organisatie met de 

vlotte afhandeling van de jaarstukken. 

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt is het hWh gelukt om een forse groei n de beschikbare 

capaciteit te realiseren. Deze groei is echter niet voldoende geweest om uitvoering te geven aan alle 

begrote activiteiten. We zien dat de krappe arbeidsmarkt ook impact heeft op de beschikbare 

capaciteit bij leveranciers, waardoor de uitvoering door de leverancier vertraagt. Uitgedrukt in een 

percentage van de begroting, is de realisatie toch nog uitgekomen 91%. De kosten voor 2022 zijn 

mede door een strakke sturing binnen de begroting gebleven. Echter de landelijke inflatie heeft op 

hWh een vertragend effect, wat vooral in 2023 zichtbaar zal worden. De begroting 2023 is hierop 

aangepast, 

3 Inleiding 

Recent is de jaarrekening 2022 van Het Waterschapshuis opgesteld. De volgende stukken worden 

aangeboden: 

1 De jaarstukken 2022 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis 

2. Bestuursrapportage 2022:3 als bijlage bij de jaarrekening 

3. Projectverantwoording 2022-3 als bijlage bij de bestuursrapportage 

In de jaarrekening wordt op hoofdlijnen een overzicht gegeven van de activiteiten in 2022. In de 

bestuursrapportage wordt per programma en in de projectverantwoording per project een 

inhoudelijke en financiële verantwoording gegeven welke als bijlages aan het Algemeen Bestuur zal 

worden toegestuurd. 

Algemeen 

In 2022 is er wederom veel werk verzet binnen de projecten van hWh. Het aantal projecten wat we bij 

hWh voor de watersector mogen uitvoeren is gegroeid. Als we kijken naar de realisatie van de uren, 

Úgt dit 23% boven de realisatie van dezelfde periode in 2021. We zijn tevreden te constateren dat we, 

ondanks de krappe arbeidsmarkt, de projecten en programma's nog steeds kunnen bemensen. In de 

afgelopen periode zijn meer medewerkers bij hWh in dienst gekomen. We blijven echter ruim binnen 

de 40% ruimte die ons door het Algemeen bestuur is gegeven. 

Het jaar 2022 kenmerkt zich niet alleen door groei in het aantal uren en projecten, maar ook door 

groei n verdere professionalisering. De nadruk binnen de instandhouding heeft vooral gelegen op het 

waarborgen van een veilige werkomgeving. In 2022 hebben we onze kantoorautomatisering bij 
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Vechtstromen ontvlochten en in eigen beheer genomen. De professionalisering van 

informatieveiligheid en privacy van hWh vordert gestaag. We werken aan een groei n het 

volwassenheidsniveau, maar ervaren tegelijkertijd dat capaciteit, budget en ook tijd schaars s 

Daarnaast is het afgelopen jaar veel aandacht uitgegaan naar de ontwikkeling van de 

samenwerkingsopgave tussen de waterschappen en hWh. Gelet op de opgaven op het gebied van 

digitale transformatie is e in de strategische sessie een aantal thema's benoemd waar meerwaarde 

voor samenwerking ligt. De strategische sessies over de doorontwikkeling van de 

samenwerkingsopgave hebben geleid tot vier oplossingsrichtingen, waar we in 2023 aan gaan werken. 

Dit heeft ook gevolgen voor de inrichting van de hWh organisatie. hWh heeft in 2022 de OGT 

ondersteund om te komen tot een concept versie van een hernieuwde strategienota. 

Ondanks de zichtbare groei n de inzet van hWh, is deze groei niet voldoende geweest om alle 

projecten volledig ten uitvoer te brengen. Deels merken we dat de krappe arbeidsmarkt ook impact 

heeft op de beschikbare capaciteit bij leveranciers, waardoor de uitvoering door de leverancier 

vertraagt. Aan de andere kant zien we ook dat aanbestedingen meer tijd nodig hebben, waardoor 

opdrachtverlening aan leveranciers ook later dan gepland op gang komt. 

De bijzonder hoge inflatie in 2022 van landelijk gemiddeld 10% was ook bij hWh voelbaar. Vooral in de 

personele kosten komt dt tot uiting. Het onderhandelingsresultaat van de CAO 2023 zal het komende 

jaar een opwaarts effect hebben op de uurtarieven van de eigen medewerkers en van de medewerkers 

die vanuit de waterschappen bij hWh ingezet worden. Bij het aangaan van nieuwe of het verlengen 

van bestaande contracten met ingehuurde medewerkers van de markt, is in 2022 a een stijging in de 

uurtarieven zichtbaar. Ook in 2023 zal deze trend zich naaf verwachting nog doorzetten. Dit geldt ook 

voor de inzet van leveranciers. In de begroting 2023 is rekening gehouden met deze effecten. In 2022 is 

het hwh gelukt, ondanks de huidige extreme inflatie, de stijging n de gemiddelde uurtarieven beperkt 

te houden tot € 0,01 boven het begrote uurtarief. I totaliteit blijft 2022 binnen de kaders van de 

begroting. 

Accountantscontrole 

De accountantscontrole wordt uitgevoerd in week 7 en 8 van 2023. De verklaring bij de jaarrekening 

2022 is op xx maart 2023 afgegeven. Door de accountant is een xxx oordeel bij de jaarrekening 

afgegeven. 

De accountant heeft een accountantsverslag opgesteld, waarin de resultaten van de 

accountantscontrole worden benoemd. In het accountantsverslag geeft de accountant een advies met 

betrekking tot xx 

Doelstelling 

Conform de wettelijke bepalingen dient de jaarrekening te worden vastgesteld door het Algemeen 

Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling. 
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Financiële analyse/dekking 

Financiële analyse begroting 2022 en realisatie 2022 

De jaarrekening 2022 laat op hoofdlijnen het volgende financiële beeld zien (bedragen exclusief BTW): 

2 n 

3 Innovatie n Tanomae 

4 Dgitle denstwerlen 

5 n samenwerkt 

& Informatie- datastomen 

7 nformatieveiigheiden 

m 

1 Bedr 

12 5A 

13 Besidats 

14 Informatiehuswater 

15 Kassierondie 

Het jaarrekeningresultaat 2022 na saldoafwikkeling bedraagt € nihil. 
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Het batig saldo van 2022 kan als volgt samengevat worden: 

Programma 1 Bestuwr en organisatie 

Programma 2 Kennis en verbinden 

[suboraat 

Programma 3. Imovatie en varstomate 

Programma 4. Drgiale denst 

Programma 5. Organatie en samenwerk 

Programma 6.nformatie - datastomen 

Programma 7. informatevellgheid en 

Programma 8 Watervil 

Programma 9 Watersysteem 

Programma 10 Waterketen 

Programma 11 Bedrijfsvoern 

Programma 12 SAW 

Programma 13 Bastsdaa 

Programma 14 nformatiehus water 

Programma 15 Kassterstunctie 

subroraat 

sateo kosenplzatsen   
In hoofdlijnen kan het saldo van € 4,4 miljoen als volgt worden toegelicht: 

- Instandhouding: 

Doordat de begroting van 2022 erg strak neergezet is hebben we gefocust op het prioriteren 

van werkzaamheden. Enerzijds om op totaal binnen de begroting van instandhouding te 

blijven en anderzijds om toch de benodigde ondersteuning te bieden aan groeiende 

projectorganisatie en om verder te kunnen werken aan kwaliteitsverbetering. Mede doordat 

veel kosten van inkoop en capaciteitsmanagement doorbelast konden worden naar de 

projecten, hebben we instandhouding op totaalniveau met een klein overschot af kunnen 

sluiten. In programma 2 heeft de beperkte en latere openstellling van het vergadercentrum 

door corona geleid tot een overschot. 

- Overige programma's: 

©  We merken dat de krappe arbeidsmarkt impact heeft op hWh, maar ook op de 

beschikbare capaciteit bij leveranciers, waardoor de uitvoering door de leverancier 

vertraagt. Tegelijkertijd zien we ook dat aanbestedingen meer tijd nodig hebben, 

waardoor opdrachtverlening aan leveranciers ook later dan gepland op gang komt. 

De effecten zijn zichtbaar in programma 9 (Hydamo, Productowner) en programma 10 

(Gezamenlijke prognoses AWK, SE Tooling). 

© Begrote bedragen voor onvoorziene kosten en wenswijzigingen zijn niet altijd volledig 

gebruikt. Dit speelt n programma 5 (Oracle, Wilma, Softwarecatalogus), programma 6 

Datastromen en programma 12 SAW@. 

o Een andere oorzaak is te vinden in de uitstel van de omgevingswet, waardoor 

werkzaamheden opschuiven (programma 4) 

o Soms blijkt dat hetzelfde resultaat met minder kosten behaald kan worden, zoals in 

programma 4 (eHRM) en programma 7 Informatieveiligheid & Privacy. 

o Het saldo bij de programma's met derden (programma 13 en 14) wordt, net als 

voorgaande jaren, toegevoegd aan het saldo projectrekeningen. 
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Uit de analyse blijkt dat een deel van het saldo niet voorkomen had kunnen worden, omdat hWh daar 

slechts kassiersfunctie heeft. Ook blijkt dat een deel van het saldo positief is, omdat hWh daar goed 

heeft ingekocht. Het resterende deel is wat we proberen te minimaliseren. Anders weergegeven: 

Bestemming Stuur; rojecten met derden 

Uitvoering vertraagd, activiteiten in 2023 

IGoedkoper uitgevoerd dan begroot 

Werkzaamheden niet uit; erd 

Extra werkzaamheden uit erd 

otaal   
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Op hoofdlijnen ziet de afrekening per deelnemer er als volgt uit: 

Saldo 2022 per 

deelnemer BERAP3 

|aa en Maas 126945 1155836| _ 1028891| _ -1069897 -61006 -73818 

|asv/Watemet 135596 1210162| _ 1074566| _ -1226399 151833 183718 

|Brabantse Delta 125005 1480746| __ 1055740| _1476863 121123 146558 

[De Dommel 111857 1110086 998.229| _ =1043268 -45.039 -54497 

|De stichtse Rijnlanden 94647 905506 810859 -915767 -104908 126938 

[Defland 135330 1231924| _ 1096594| _ -1232929 136335 164966 

[Drents Overijsselse Delta 140941 1034533 893592|__-1072435 178843 -216400 

[Enstan 97354 1062397 965043 -991047 -25999 -31459 

Hollands Noorderkwarier 197.710 1519972| _ 1322262| 1570021 2247759 299788 

Hollandse Delta 178064 1338166|  1160401| _ -1302017 -141910 7171 

Hunze en Aas 100460 788460 688.000 -808905 170905 146295 

[ümbu 156010 133228| _ 11609| 1367432 191013 -231126 

[Noorderzij 104571 861910 787339 -858:340 -101.000 -122210 

[Rijn en Ussel 116006 926913 810907 -948.506 137600 7166496 

Rijntan 176050 1263686| _ 1087635| _ -1319565 -231930 0635 

[Rivierentand 196993 1393367| _ 1196374| _ -1408469 -212096 256636 

scheldestromen 70447 801210 731063 -793126 -62064 75097 

Schieland en de Krimpenerwaart 13924 s17638 703714 -85128 147574 178565 

\valler en veluwe 16906 1315971| _ 1146865| _ -1300085 -153220 -185.396 

[Vechtstromen 131715 938479 806764 -992405 -185.640 274625 

[Zuiderzeeland 126133 988354 862222| _ -1020-708 158486 191768 

[awscv E E 5 5 5 - 

[Unie van Wate 1661 198834 197233 -197.108 125 151 

|Derden inzake HWH -249) 4007476 | _ -4001.588 5889 7425 

[Derden inzake HW E 413222 -413227 3 5 

[Po - 198979 -198905 74 EJ   
In bijlage 4 van de projectverantwoording is een detaillering van de eindafrekening per deelnemer 

opgenomen. 

BTW 

hWh heeft in 2010 een verzoek tot vrijstelling voor de toepassing van omzetbelasting bij de 

Belastingdienst neergelegd. Het verzoek aan de Belastingdienst was destijds tweeledig, namelijk: 

1. Vrijstelling van BTW op de diensten van hWh aan de waterschappen (koepelvrijstelling); 

2 Vrijstelling van BTW op de diensten van de waterschappen aan hWh. 
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Ad 1: De Belastingdienst heeft in 2012 schriftelijk bevestigd dat hWh voldoet aan de voorwaarden voor 

de koepelvrijstelling, daarmee was dit deel van het verzoek tot vrijstelling reeds afgerond in 2012. De 

koepelvrijstelling zorgde ervoor dat hWh diensten vrij van BTW kon leveren aan waterschappen. 

Ad 2: Op dit verzoek is tot op heden, ondanks herhaaldelijke verzoeken van hWh en diverse 

overleggen, nog geen standpunt ingenomen door de Belastingdienst. De diensten van waterschappen 

aan hWh worden in rekening gebracht met BTW: Aangezien hWh geen recht had op vooraftrek van de 

BTW, werkt dit uiteindelijk kostenverhogend voor de waterschappen 

Ultimo 2018 heeft de Belastingdienst plotseling een eindoordeel gegeven. Hieruit blijkt de 

Belastingdienst wederom geen standpunt heeft ingenomen omtrent verzoek 2 Maar heeft zij de 

afspraak uit 2012 (verzoek 1) ingetrokken. hWh zou jegens waterschappen niet vrijgesteld van BTW 

presteren. hWh heeft bezwaar tegen deze uitspraak ingediend en heeft na afwijzing van het bezwaar 

door de belastingdienst, een beroepsprocedure gestart. 

Op 21 februari 2022 heeft de behandeling van deze zaak door de rechter plaatsgevonden, waarbij de 

rechter hWh in het gelijk heeft gesteld. De belastingdienst Ís in cassatie gegaan bij de Hoge Raad 

tegen deze uitspraak. Op moment van schrijven hebben wij ons verweerschrift ingediend en zijn wij n 

afwachting van het vervolg. 

Gevraagd besluit 

Het Algemeen bestuur neemt kennis te van de door het Dagelijks bestuur vastgestelde 3° 

Bestuursrapportage 2022. 

Het Algemeen bestuur besluit: 

1. De jaarrekening 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis vast te 

stellen. 

2. Ten aanzien van voordelen op afgesloten werkzaamheden en/of activiteiten die niet meer 

worden uitgevoerd een bedrag van € 2.805.977 te verrekenen met de deelnemers. 

3. Een bedrag van € 1.632.779 toe te voegen aan het saldo projectrekeningen. In 2023 zijn 

hiervoor geen activiteiten gepland en/of afrekening met deelnemers is (nog) niet wenselijk. 

Dit betreft enkele projecten waarin derden betrokken zijn (programma 13 en 14). 

Bijlagen: 

- _ Jaarstukken 2022 van de Gemeenschappelijke Regeling Het Waterschapshuis 

- _ Bestuursrapportage 2022-3 als bijlage bij de jaarrekening 

- Projectverantwoording 2022-3 als bijlage bij de bestuursrapportage 

- _ Aanbiedingsbrief controleverklaring Flynth - VOLGT 

- Controleverklaring Flynth 

- Accountantsverslag Flynth - VOLGT 
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