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1. Voorwoord 

Voor u liggen de jaarstukken 2022 van Het Waterschapshuis (hWh). 

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, 

Ugt 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 groef in het aantal uren en projecten, maar ook door 

groe in verdere professionalisering. De groei in projecten heeft druk gelegd op de ondersteuning door 

de instandhouding. Doordat de begroting van 2022, vooral bij instandhouding, 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. De 

nadruk binnen de instandhouding heeft vooral gelegen op het waarborgen van een veilige 

werkomgeving. In 2022 hebben we onze kantoorautomatisering bij Vechtstromen ontvlochten en in 

eigen beheer genomen. De professionalisering van informatieveiligheid en privacy van hWh vordert 

gestaag. We werken aan een groef in het volwassenheidsniveau, maar ervaren tegelijkertijd dat 

capaciteit, budget, maar ook tijd schaars is. In 2023 zijn hiervoor meer middelen beschikbaar. 

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 er in de strategische sessie een aantal thema's benoemd waar meerwaarde 

voor samenwerking lgt. 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 groef in 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. 

Het is hWh gelukt, ondanks de huidige extreme inflatie, binnen de kaders van de begroting te blijven. 

n brede zin wordt het jaar 2022 binnen de budgettaire kaders afgesloten met een positief saldo van € 

4,4 miljoen. Er wordt voorgesteld: 

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

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

2. Een bedrag van € 1632.779 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). 

Na de saldoafwikkeling bedraagt het exploitatieresultaat van 2022 nihil In de hoofdstukken 3 tot en 

met 6 wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste inhoudelijke en financiële resultaten. 
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2. Leeswijzer 

De opbouw van de jaarstukken 2022 volgt de opbouw zoals opgenomen in het Waterschapsbesluit. 

Jaarverslag 

- Financiële samenvatting 

- Paragrafen 

- _ Programmaverantwoording 

Jaarrekening 

- Exploitatierekening naar programma's 

- Exploitatierekening naar kosten- en opbrengstensoorten 

- _ Balans en toelichting op de balans 

De begrotingsprogramma's betreffen: 

1 Bestuur en organisatie 

2. Kennis en verbinden 

3. Innovatie en transformatie 

4 Digitale dienstverlening 

5. Organisatie en samenwerking 

6 Informatie - datastromen 

7. Informatieveiligheid en privacy 

8. Waterveiligheid 

9. Watersysteem 

10. Waterketen 

11. Bedrijfsfuncties (in dit programma zijn momenteel geen projecten ondergebracht) 

12. SAW@ 

13. Basisdata 

14 Informatiehuis Water 

15. Kassiersfunctie 

Per programma worden de geplande en bereikte resultaten uiteengezet in de 

programmaverantwoording. We hebben de geplande resultaten in de geactualiseerde begroting 2022 

geconcretiseerd en samengevat weergegeven in deze jaarrekening. 

In de bestuursrapportage 2022-3 en de daarbij behorende bijlages treft u diverse overzichten aan, 

waaronder de budgetten per project en de overzichten met bijdragen per waterschap. 
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3. Jaarverslag 

31. Organisatie - doel en kernwaarden 

De kracht van samen 

Het Waterschapshuis (hWh) is de regie- en uitvoeringsorganisatie voor de 21 waterschappen op het 

gebied van informatie- en communicatietechnologie. Wij bevorderen de samenwerking op het gebied 

Van ICT tussen de waterschappen en de andere overheden die actief zijn in de watersector. Onze 

kernwaarden zijn mensgericht en resultaatgericht. 

Bevorderen van samenwerking 

hWh heeft als doel het bevorderen en faciliteren van samenwerking op het gebied van 

informatievoorziening tussen de waterschappen en de andere overheden. Wij ondersteunen bij het: 

- _ verbeteren van de kwaliteit van de bedrijfsvoering: 

- _ besparen/beperken van kosten; 

- efficiënter maken van de informatievoorziening; 

- vergroten van de innovatieve slagkracht: 

- _ versterken van het imago van de waterschappen als professionele moderne overheid; 

- _ breder samenwerken van de waterschappen en andere overheden. 

Opdrachtgever en opdrachtnemer 

De waterschappen verlenen opdrachten aan hWh. Na goedkeuring door het dagelijks bestuur (DB) en 

het sluiten van dienstverleningsovereenkomsten (DVO's), gaan wij aan de slag. Daarbij begeleiden wij 

op verzoek het hele traject: van aanbesteding via implementatie naar beheer en onderhoud. hWh 

vervult de rol van regisseur van de samenwerking. Aan de vraagkant bij het formuleren van de vraag 

en bij de prioritering. Aan de antwoordkant hebben wij ook de rol van beheerder en uitvoerder. 

hWh kan en wil dit nooit alleen doen. De waterschappen spelen hierbij de bepalende roL 

  

32. anciële samenvatting 

Jaarrekening in één oogopslag 

De financiële resultaten 2022 worden in onderstaande cirkeldiagram in hoofdlijn weergegeven. 

De instandhouding is faciliterend aan de uitvoering van de projecten. In de geactualiseerde begroting 

2022 is 13% van het totale begrotingsbedrag benodigd voor de uitvoering van het programma Bestuur 

en organisatie. De realisatie van de projecten is in 2022 gegroeid, onder andere door de toevoeging 

van nieuwe projecten. De kosten van bestuur en organisatie zijn verhoudingsgewijs nagenoeg gelijk 

gebleven ten opzichte van 2021. AL in 2021 merkten we dat de instandhouding moeite moet doen om 

de groeiende projectorganisatie te kunnen blijven ondersteunen. In 2023 lijkt er meer ruimte te 

ontstaan. 

Geactualiseerde begroting 2022 in % Gerealiseerde lasten 2022 in % 

D> 

2 Programma 1. Bestuur 

  

  

  

nma 2. Kennis en 

m Subtotaal projecten 

82% 
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Financiële analyse begroting 2022 en realisatie 2022 

Hieronder wordt het totaal van de programma's weergeven op basis van de geactualiseerde begroting 

2022, de begroting na wijzigingen en de realisatie. 

Programma 1 Bestuuren o 333 3335671] 3338903 

[Programma 2. Kenns en verbinden. 120349; 1203492| _ 102876 

subtoraal instanchoudi 4538113 | 4538113| 4367663 

mma 3. Innovatie en transformatie 112704 105243| e 1403; 1379859 

mma 4 denstvere 13383 17282e[ 1415490| _ 1097914 

mma 5. Organsatie en samenwerkii 275159; En 3251036| _ 27589 

mm 6 Informatie  datastromen 1667001 1667 147536 

mma 7. Iformat den 1408936 1720; 150584 

mma 8. Wateneiligheid 77883 77883 72834 

mma 9. Watersysteem 1277401 E 185232| 1544 

mma 10. Waterketen 25093 2090: 15003 

mma 11 Bedrifsvoeri 

mma 12 SAW 199 199 E 

mma 13. Baslsdata 45 4589. 4573204 

mma 14, nformatiehuis water 1968091 d 1z3[ 1969 7284 

mma 15. Kasslerfunctie 672588 o[ Gonooo| 1225887| 1269375} 

subroraat 21ass638| 1625421|  -224500] _ 600095| 23456654| 21288595 

saldo kostenplaatsen q 38606 

otaal 197 E 0oo9s|_ 279953   
In onderstaand overzicht wordt het totaal van de baten en lasten en de afwikkeling van de saldi 

gepresenteerd. 

Programma 1 Bestuur en organisatie 3335621] _3402047| _ 3338903 63144 63144 

r a 2 Kennis en verbinden 1703492| 1203492| 1028760| _ 174732 17473 

subtoaal instandhoudi 4539 a605539| _ a3676ea| _ 237876 237876 

mma 3. Innovatie en transformatle 1403512| 1403912|  1379859| 74082 74057 

mma4- 1415490| 1361 1057914| _ 303688| 303 

mma 5. Organsatie en samenwerki 3251036| 32 2758934| _ 509710| 50971 

mma 6 Informatie  datastromen 16e7001| 1667001] 1475361] _ 191640| 1i 

mma 7.I den T 1720; 1611588| _ 106716| 10871 

mma 8. Watenveiligheid 77883 77883 22349 50482 50482 

mma 9. Watersysteem T8s2332| 1899082| 154960| _ 354973 35412 

mma 10. Waterketen z z090814| 1503370| _ 581494| 5148 

mmalL d q 

mma 12 SAW@ 195 T94470a| 1595625| _ 349079| E 

mma 13 Basisdata 4589; 6186219| 4573204 _ 1613013 16305 

mma 14, nformatiehuis water 1969; 2304272| _ 2284508| 19764 197 

a 15. Kasslersfunctie 1225887| 1.225887| 1269375 _ 43488 

suntotaal proj 73456654| 25351270 zize8s9s| _ 4062275 & 163277 

saldo kostenplaatsen e 80 

otaal 27359576 zss180s2| 443875 1632779   
In hoofdlijnen kan het saldo van € 4,4 miljoen als volgt worden toegelicht: 

- _ Binnen instandhouding heeft de focus het afgelopen jaar gelegen op de ontvlechting van de 

kantoorautomatisering met waterschap Vechtstromen, de professionalisering van 

informatieveiligheid en privacy en de ontwikkeling van de samenwerkingsopgave van de 

waterschappen via hWh. Daarnaast is een stap gezet in de communicatie richting de 

waterschappen en binnen hWh. Deze gebieden vroegen meer aandacht en budget dan 

verwacht. Dit kon worden opgevangen binnen de post onvoorzien en het overschot op 
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capaciteitsmanagement door de vele wervingen en verlengingen. Na het [oslaten van de 

coronamaatregelen half maart is het vergadercentrum volledig geopend. Dit heeft tot minder 

kosten geleid binnen programma kennis en verbinden. 

- Bij de overige programma's zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. In sommige gevallen 

zijn door externe afhankelijkheden (onder andere uitstel van wetgeving) de werkzaamheden 

vertraagd (programma 4, 8 t/m 10). Ook zijn er programma's waar minder kosten zijn gemaakt 

dan verwacht, onder andere door lagere leverancierskosten of het niet hoeven aanspreken 

van de begroting voor onvoorziene kosten (programma 4 t/m 7 en 12). In verschillende 

programma's zijn, met instemming van UO, meer kosten gemaakt dan begroot. Dit betreft 

onder andere de inzet van de ontwikkelgelden in deze programma's. 

- _ Hetsaldo bij de programma's met derden (programma 13 en 14) wordt, net als voorgaande 

jaren, toegevoegd aan het saldo projectrekeningen. 

33. Paragrafen 

3.3.1. Ontwikkelingen in het vorig begrotingsjaar 

Inflatie 

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

personele kosten komt dit 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 al een stijging in de 

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

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

hWh gelukt, ondanks de huidige extreme inflatie, in 2022 binnen de kaders van de begroting te blijven. 

Huisvesting & vergadercentrum 

Het jaar 2022 begon nog met veel corona beperkingen. Vanaf half maart is dit losgelaten, waarna in de 

Loop van het jaar het vergadercentrum steeds meer gebruikt werd. Gebruikers zijn enthousiast over de 

uitstraling en de diversiteit van de inrichting. Ook zijn alle vergaderruimten voorzien van audiovisuele 

middelen. Op dit moment vinden er nog enkele aanpassingen plaats in de audiovisuele middelen, 

zodat het hybride werken in alle ruimtes zo goed mogelijk wordt gefaciliteerd. 

Doordat het vergadercentrum pas later in het jaar is geopend, was de receptie niet het hele jaar 

volledig bemenst en is het budget niet volledig uitgenut. 

Capaciteit 

Arbeidsmarkt 

De arbeidsmarkt wordt steeds krapper. De waterschappen hebben steeds meer moeite om de flexibele 

schil van hWh te vullen en daardoor neemt het percentage inhuur toe. Het Algemeen bestuur heeft in 

januari 2022 ingestemd met een verruiming van de huidige personeelskaders, zodat hWh een deel van 

de flexibele schil in kan vullen met vaste arbeidscontracten. De keuzes wanneer en op welke 

specialismen dit instrument in te zetten, zullen mede worden gebaseerd op de strategische 

personeelsplannen van waterschappen en hWh. 

Dit vraagt van hWh om nog meer een aantrekkelijk werkgever en opdrachtgever te zijn: met aandacht 

voor ontwikkeling en opleiding van medewerkers, maar ook een duurzame en innovatieve manier van 

samenwerken met leveranciers en waterschappen in een inspirerende en veilige omgeving. Het is n 

2022, ondanks de krappe arbeidsmarkt, toch gelukt om rond de 80 rollen in te vullen. Het [ukt echter 

niet altijd om tijdig de juiste persoon te vinden. De gemiddelde tijd die nodig is om een vacature in te 

vullen lag in 2022 op 81 dagen (2021: 83 dagen). Dit is gemeten vanaf het moment dat de vacature 

bekend is geworden bij capaciteitsmanagement, tot aan het moment dat de medewerker bij hWh is 

gestart. 

Vertrouwenspersoon 

hWh heeft een externe vertrouwenspersoon aangewezen die beschikbaar is voor medewerkers die 

meldingen of klachten hebben over ongewenst gedrag. De vertrouwenspersoon registreert de 
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iesìrekken en raìior(eer( jaarlijks het aantal meldingen. 

Arbeidsparticipatie 

hWh heeft in 2020 samengewerkt met een sociale werkvoorziening voor de regio Amersfoort. Deze 

werkvoorziening biedt werk aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tot aan het begin van 

de lockdown - Covid 19 is één persoon ingezet in de keuken voor de bereiding van de gezamenlijke 

Lunches op dinsdag en donderdag en het opruimen daarna. hWh heeft getracht in 2022 wederom van 

deze inzet gebruik te maken, echter waren er geen kandidaten beschikbaar. 

Daarnaast maakt het schoonmaakbedrijf die de kantoren en het vergadercentrum van hWh 

onderhouden, gebruik van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en begeleid deze mensen 

daarbij intensief. 

  

Ontwikkelinterventies 

Onderstaande aantallen geeft weer waar medewerkers (payroll hWh) hun persoonlijke 

ontwikkelbudget (het PBB) voor inzetten. Of waar het centrale budget van hWh wordt aangewend. 

Het beleid voor medewerkers die ingeleend worden vanuit een overheidsorganisatie is dat de kosten 

zoveel als mogelijk verhaald worden op hun ontwikkelbudget die begroot is bij de eigen werkgever. 

Hierdoor is het totaal van alle ontwikkelinterventies niet altijd geheel inzichtelijk. Deze zijn hieronder 

ook niet meegenomen in de aantallen. Ook teamontwikkelingstrajecten worden hierbij buiten 

beschouwing gehouden. 

1 Aantal bestedingsdoelen ten behoeven van professionele ontwikkeling (0.a. 

vaardigheidstrainingen en kennisopleidingen): 10 

2. Aantal bestedingsdoelen ten behoeven van persoonlijke ontwikkeling (0.a. coaching en 

assessments): 6 

3. Aantal bestedingsdoelen ten behoeven van vitaliteit (0.a. begeleid sporten, vitaliteit coaching): 

2 

4. Aantal medewerkers die vanuit hun PB vitaliteitsuren hebben gekocht: 4 

Trainees zijn op basis van inhuur werkzaam, afhankelijk van hun rol volgen ze een 

ontwikkelprogramma op maat bij hun werkgever. Verder is er op organisatieniveau aandacht besteed 

aan een aantal thema's. Dit bijvoorbeeld door het geven van een lezing over werkgeluk tijdens ons 

kerstfeest. Daarnaast s er ook een week van de informatieveiligheid georganiseerd, waar onder 

andere themalezingen gegeven zijn en een e-learning t.b.v. meer bewustwording is uitgerold. 

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. 

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

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

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

afwachting van het vervolg. 

Samenwerkingsopgave 

In maart zijn er 5 digitale bijeenkomsten gehouden waarin AB-Leden hWh (zijnde DB-leden 

waterschappen), OGT-leden, andere bestuurders, directieleden of adviseurs van waterschappen met 

elkaar in gesprek zijn gegaan om te ontdekken hoe de waterschappen nog meer profijt van hWh 

kunnen hebben. Vooruitlopend op de herijking van het huidige koersplan, is vervolgens in de zomer 

van 2022 in een strategische sessie de ontwikkeling van de samenwerkingsopgave besproken met 

Leden van de OGT en het AB. hWh heeft daarnaast de OGT ondersteund om te komen tot een concept 

versie van een hernieuwde strategienota. De maatschappij verandert snel, de waterschappen 

veranderen en dus ook hWh zal permanent aan veranderingen onderhevig blijven. De transformatie 

van de producten en dienstenportfolio van hWh is een continu proces. Gelet op de opgaven op het 

gebied van digitale transformatie is er n de strategische sessie een aantal thema's benoemd waar 

meerwaarde voor samenwerking Úgt. Dit zal mogelijk ook gevolgen hebben voor de inrichting van de 

hWh organisatie. De strategische sessies van de doorontwikkeling van de samenwerkingsopgave 

hebben geleid tot vier oplossingsrichtingen, waar we in 2023 aan gaan werken. Deze richtingen passen 

binnen de huidige governance en zijn vooral een aanscherping en verbetering van de huidige manier 

van samenwerking. We gaan werken aan: 

Verduidelijken van de taakverdeling binnen de bestaande governance. 

Vereenvoudigen van de begroting en het begrotingsproces. 

Anders samenwerken op het gebied van digitale transformatie. 

Herindeling producten- en dienstenportfolio. 
zunk 

3.3.2. Incidentele baten en lasten 

Deze paragraaf bevat een overzicht van de baten en lasten die als eenmalig ten opzichte van 

voorgaande en komende begrotingsjaren moeten worden beschouwd. 

In de jaarrekening is geen post incidentele baten en lasten opgenomen. 

3.3.3. Onttrekkingen aan overige bestemmingsreserves en voorzieningen 

In 2022 zijn er geen bestemmingsreserves en voorzieningen. 

3.3.4. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Algemeen 

hWh wil op gestructureerde wijze risico's beheersen. Om die reden is het van belang inzicht te hebben 

n de risico's zodat passende beheermaatregelen getroffen kunnen worden. Conform artikel 4.19 van 

Het Waterschapsbesluit bevat de paragraaf betreffende het weerstandsvermogen ten minste: 

a) een inventarisatie van de weerstandscapaciteit, met daarbij een beschouwing over de stand 

aan het begin, de mutaties en de stand aan het eind van het begrotingsjaar van de algemene 

reserves en de voorzieningen; 

b) een inventarisatie van de risico's; 

c) _ het beleid omtrent de weerstandscapaciteit en de risico's. 

Inventarisatie van de risico’s 

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Gemeenschappelijke regeling per maart 2015 worden 

programma/project-specifieke risico's door de deelnemers aan het betreffende programma/project 

gedragen. Dit betreft de zogenaamde “Loden deur”. Dit belangrijke principe is verankerd in de 

Gemeenschappelijke regeling (artikel 4, 5, 36) en verder uitgewerkt in het dienstverleningshandvest 

(vrijwaringsbepaling) en de dienstverleningsovereenkomsten. Aangezien de programma- 

/projectrisico's bij de deelnemers liggen, worden de risico's niet meer opgenomen in de paragraaf 

weerstandsvermogen en risicobeheersing. Wel wordt in de bestuursrapportage (per 30 april, 31 

augustus en 31 december) inzicht gegeven in de risico's per project. 
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Het DB heeft zich gebogen over het risicomanagement van het eigenaarschap. Het DB heeft de 

risicoaandachtsgebieden ‘verlies vertrouwen in hWh, ‘cybersecurity’ ‘compliance wet- en regelgeving’, 

‘gebrek aan capaciteit’, ‘bestuurlijk in control’ en ‘niet gerealiseerde of onbenutte potentie’ 

gedefinieerd voor 2022. 

In onderstaande tabel zijn deze aandachtsgebieden verwerkt, naast enkele andere risico's. Gelet op 

het algemene karakter van deze risico's is een financiële vertaling niet mogelijk. 

  

  

  

  

  

Nr 0 Beheersmaatregel 

1 | Financiële positie Bezuinigingenen financiële positie bij _ | Door de doorgevoerde flexibilisering van hWh 3.0, 

Waterschappen waterschappen. hWh wordt gefinancierd | kan hWh eenvoudig krimpen en groeien, Voor de 

door de deelnemende waterschappen. Bij | instandhouding is echter een zekere minimale 

verdergaande noodzaak tot bezetting noodzakelijk 

bezuinigingen en bij een verslechterende 

financiële positie van waterschappen zal 

dat invloed kunnen hebben op de 

financiële huishouding van W. 

2 | Financiële positie hWh slaagt er steeds beter in een Met het DB zijn de opties besproken om de liquiditeit 

hWh scherpe en realistische begrotingneerte | op orde te houden. Eris ingestemd met de volgende 

zetten, conform de wens van zowel voorstellen: 

bestuurals OGT. Eenstrakke begroting _ | 1 _ Bijdrage van de jaarbegroting 2022 factureren 

brengt ook uitdagingen met zich mee op aan de waterschappen in december 2021, 

het gebied van liquiditeit. hWh heeft gebaseerd op de primaire begroting 2022. De 

geen eigen kredietfaciliteiten en kan voorgestelde werkwijze komt overeen met 

geen gebruik maken van financiële hetgeen reeds is vastgelegd in de 

buffers in de programma's. Hierdoor bijdrageverordening en het 

komt de liquiditeitspositie van hWh dienstverleningshandvest van hWh. 

onder druk te staan, 2  Bijdrage tussentijdse begrotingswijzigingen 

direct na vaststelling door het AB factureren 

aan de waterschappen. 

3. _ Het aanvragen van een flexibele 

kredietfaciliteit tot een maximum van € 

2.000.000 voor de eerste maanden van 2022 

3 | Gebrek aan capaciteit | De directe verantwoordelijkheidvanhet | In de begroting Ís er vanuit gegaan dat de 

      

algemeen bestuur lgt bij het 

functioneren van hWh. Een organisati 

het leven geroepen om de watersector 

en vooral de waterschappen te 

ondersteunen bij hun samenwerking op 

gebied van informatie- en 

bedrijfsprocessen. Hierbij wordt extra 

aandacht gevraagd voor ondersteuning 

bij de verandering die deze processen 

ondergaan door 0. de 

digitale transformatie. Voor een 

adequate ondersteuning zijn 

uitvoeringsprogramma's ingericht 

  in 

Hoofdvraag s hier of hWh goed is 

ingericht om de uitvoeringsprogramma's 

succesvol te laten 

verlopen. Een van de belangrijkste 

succesfactoren is de programma- 

/projectmedewerker. Zijn 

kwalitatief de juiste mensen tijdig 

beschikbaar en kunnen zij duurzaam 

worden ingezet? 

De huidige arbeidsmarkt wordt steeds 

krapper. De waterschappen hebben 

steeds meer moeite om de flexibele schil 

van hWh te vullen en daardoor neemt 

het percentage inhuur snel toe. 

Tot slot i het nog van belang dat hWh 

voor haar medewerkers een veilige en 

ezonde werkomgeving kan bieden?   

waterschappen tot een verruiming van de huidige 

kaders zullen overgaan en hWh zullen toestaan om 

een deel van de flexibele schil in te vullen met vaste 

arbeidscontracten. De keuzes wanneer en op welke 

specialismen dit instrument in te zetten zal mede 

worden gebaseerd op de strategische 

personeelsplannen van waterschappen en hWh. 

Dit vraagt van hWh om een aantrekkelijke 

werkgever en opdrachtgever te zijn: met aandacht 

voor ontwikkeling en opleiding van medewerkers, 

maar ook een duurzame en innovatieve manier van 

samenwerken met leveranciers en waterschappen. 

In 2022 zal er extra focus zijn op het stroomlijnen 

van het werven en aanbesteden van personeel. 

Onder andere door: 

- _ De inzet van een innovatieve wervingstool 

- _ Erwordt een wervingscampagne bij 

onderwijsinstellingen opgezet samen met de 

waterschappen. 

- _ Europese aanbesteding ICT-inhuur. In juli 2022 

heeft de gunning plaatsgevonden. 
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Nr } Beheersmaatregel 

4 incontrol | De huidige governance i ingericht om Wh begeleid en investeert In het proces (0.a. met 

het vertrouwen in hWh nog sterker te de inzet van programmamanagers, hun 

maken. In het koersplan 3.0 is IPM-team en creatieve nieuwe functionele 

geconstateerd dat het vertrouwen groeit | werkvormen) om samen met de waterschappen 

maar nog geen wijziging in (SD's en inhoudelijk deskundigen) te komen tot een 

de governance toelaat. De conclusie van | strategienota met een inhoudelijk 

de koerscommissie was dat een resultaatgericht meerjarenplan welke resultaten de 

uitgebreide governance discussie de waterschappen in de samenwerking wil bereiken. 

goede weg de door de waterschappen _ | Binnen de programma's wordt vervolgens 

met hWh was ingeslagen zou verstoren. | jaarlijks vooraf een SMART jaarplan opgesteld en 

De toekomstige governance zal achteraf worden de realisaties vastgelegd in 

gebaseerd kunnen worden op een basis _ | een jaarverslag. Om dit te bereiken organiseert hWh: 

van vertrouwen. De scheiding - _ Werksessies met SD's; 

eigenaarschap en opdrachtgeverschap - _ Werksessies met inhoudelijk 

maakt de scheiding opdrachtgever en verantwoordelijken, SD's en eventueel 

opdrachtnemer heider. De Wet derden: 

gemeenschappelijke regelingen (WGR) Z Het resultaat van de werksessies moet zijn: 

maakt het algemeen bestuur echter ‘heldere (SMART) definities van waartoe 

eindverantwoordelijk. het programma moet leiden en welke 

resultaten wanneer moeten worden 

Hoofdvraag is hier: "Hoe kan het gerealiseerd 

algemeen bestuur in control blijven over - _ Gewenste resultaten worden vervolgens 

de activiteiten die hWh uitvoert?” afgestemd met OGT en bestuur. 

Waarbij het uitgangspunt is dat de - In de business case is het van belang dat probleem 

governance niet ter discussie wordt (met noodzaak en urgentie) en scenario's 

gesteld. voor oplossing helder en aanbesteedbaar zijn 

gedefinieerd zodat het UO tot uitvoering ken 

Met als deelvragen: besluiten (projecten). hWh toetst, tb.v. het bestuur, 

3. Hoe te bewaken dat hWh alleen die deze projecten op uitvoerbaarheid (0.a. zijn de juiste 

opdrachten aanneemt die: medewerkers te vinden?), urgentie en of de juiste 

i. uitvoerbaar zijn (juiste mensen stakeholders betrokken zijn 

beschikbaar, binnen wettelijke kaders), | geweest. Hierdoor is hWh n staat om het gewenste 

Ïi urgent en van nut zijn voor de resultaat op het juiste moment te 

waterschappen. ealiseren 

b. Hoe te bewaken dat hWh de - hWh toetst gedurende de uitvoering op de kw: 

gevraagde resultaten levert? van de opgeleverde tussenresultaten, de 

< Hoe de loden/houten deuren te correctheid van de uitgevoerde activiteiten (bijv. 

handhaven, bij minder bureaucratie? aanbesteding) en rapport aan het UO over de 

d. Hoe de rechtmatigheid te bewaken dat | voortgang van het project (zowel financieel als 

de middelen ingezet voorhWh voorde _ | inhoudelijk en het effect van de mitigerende 

juiste activiteiten enresultaten worden _ | maatregelen m.b.t. de geformuleerde projectrisico's). 

ingezet? - hWh zorgt middels een platform, werksessies en 1- 

op-1 bezoeken dat waterschappen leren 

van elkaar wat er aan innovatie plaatsvindt. 

5 | Nietgerealiseerdeof | Digtale transformatie betreftdeimpact | - hWh begeleidt en investeert in het proces (. 

onbenuttepotentie | van (digitale) technologieën en de werksessies van de omgevingsmanagers met 

toenemende digitalisering van de innovators binnen de waterschappen) om samen 

bedrijfsprocessen op mens, organisatie met de waterschappen te komen tot een 

en de maatschappij Het gaat dus om een | goede gegevensuitwisseling over innovatie binnen 

transformatie van de hele organisatie,de | de waterschappen. 

manier waarop een organisatie wordt - hWh investeert in de samenwerking met STOWA (de 

aangestuurd en Landingsbaan) om innovatie samen te laten vallen 

hoe dit in de digitale wereld verandert met toegepast onderzoek en vervolgens over te gaan 

(verantwoordelijkheid van de SD van tot het opstellen van een businesscase. Hierbij zal 

ieder waterschap). Een goed voorbeeld is | vooral gekeken worden of er ‘coalition of the willing” 

de snelle acceptatie van video- bestaat/gecreëerd kan worden. 

vergaderen ten tijden van het corona- - hWh investeert in het proces (0.a. door sessies 

virus. Helaas waren de waterschappen samen met de UvW te organiseren) om de 

(samen met hWh) hier niet op voorbereid | waterschappen (ook bestuurlijk) mee te nemen op 

en lag er geen resultaat het pad van digitale transformatie, juist nu 

van een onderzoek naar de beste tooling | er weer sprake ís van een mogelijk nieuwe recessie. 

voor iedere toepassing klaar. - hWh investeert in het proces (0.a. door sessies 

samen met de UvW te organiseren) om de 

De hoofdvraag is: Hoe kan hWh de wa{Êrschappen (ook bestuurlijk) =ewus( te maken op 

waterschappen helpen met het benutten | Yorpereiden. wetgeving men zich moet 

van de potentie van de nieuwe voorbereiden. 

technologie in hun organisatie (Digitale 

Transformatie)?           
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Nr 0 Beheersmaatregel 

6 | Verliesvan Perceptie van te weinig toegevoe; n voorgaande risico's en beheersmaatregelen is 

vertrouweninhWh _ | waarde, kwaliteitenwendbaarheid. Dit _ | reeds aandacht besteed aan het vasthouden en 

kan leiden tot het risico dat versterken van het vertrouwen in hWh, onder andere: 

waterschappen uittreden uit (onderdelen | - _ verbeteren/handhaven van het imago van hWh 

van) programma's. Uittreding van - _ waarborgen leveren van kwaliteit/resultaat 

waterschappen kan lopende activiteiten | - _ benutten van potentie 

in gevaar brengen en kan tot 

kostenstijging voor andere Terzake van uittreding is een procedure opgenomen 

waterschappen leiden. in de Gemeenschappelijke Regeling en het 

Dienstverleningshandvest. M... programma's 

worden waterschappen contractueel verbonden 

middels een Dienstverleningsovereenkomst 

7 | Cybersecurity De risico's vanuit cybersecurityhebben _ | Eris een verkennend onderzoek naar de 

vooral te maken met het beschermen van | informatieveiligheid bij hWh afgerond en de audit op 

(privacygevoelige) data. Eenincident kan | de BIO is in 2021 opgestart. De hieruit volgende 

onder andere leiden tot reputatieschade | actiepunten om te kunnen doorgroeien in 

en discontinuiteit van de volwassenheidsniveau zijn in 2022 geagendeerd, De 

bedrijfsprocessen. bestuurlijke ambitie is om zo snel als mogelijk door 

te groeien naar volwassenheidsniveau 4 De 

uitdaging lgt in het zoeken naar een balans van wat 

wordt ingegeven door wet- en regelgeving enerzijds 

en het maken van de aansluiting naar de behoefte in 

de organisatie anderzijds. Alleen op deze manier 

kunnen we er voor zorgen dat informatieveiligheid 

breed gedragen en geborgd wordt in de organisatie 

In 2022 lag de focus op gedrag en ‘plan-do-check- 

act. Concrete aandacht voor e-learnings, workshops 

en creëren van bewustwording 

Informatiebeveiliging moet een prominentere plaats 

krijgen in de planning & control cyclus en in het 

introductieprogramma. Er is een plan van aanpak 

gemaakt met concrete acties voor 2022 

# | Complianceweten | Ditis een breed isico van het niet De administratieve organisatie en interne beheersing 

    
regelgeving 

  
voldoen aan geldende wet- en 

regelgeving. 

  
is ingericht op het compliant zijn, waarin 

bijvoorbeeld de aanbestedingswet een belangrijke 

rol speelt. De accountant besteed hierin zijn 

controle ook aandacht aan.     

Inventarisatie van de weerstandscapaciteit 

De weerstandscapaciteit bestaat uit structurele weerstandscapaciteit en incidentele 

weerstandscapaciteit. 
  

De structurele weerstandscapaciteit bestaat in de begroting van hWh uitsluitend uit de post 

onvoorzien. In de Gemeenschappelijke regeling (artikel 37 lid 2) s opgenomen dat de begroting een 

bedrag voor onvoorziene uitgaven bevat. In de geactualiseerde begroting 2022 is een bedrag van € 

250.000 opgenomen voor onvoorzien in het programma Bestuur en organisatie. In de geactualiseerde 

begroting 2022 was al duidelijk dat circa € 50.000 benodigd was voor het opvangen van de werkdruk 

binnen de instandhouding, waardoor € 200.000 resteerde voor andere onvoorziene uitgaven. 

Er is geen incidentele weerstandscapaciteit aanwezig bij hWh. 

Uiteindelijk zullen de waterschappen op grond van artikel 41 van de Gemeenschappelijke regeling er 

steeds voor zorg dragen dat hWh te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn 

verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. De waterschappen zijn daarmee risicodrager voor 

eventuele risico's en tekorten die ontstaan bij hWh. 

3.3.5. Financiering 

Deze paragraaf geeft inzicht in de beleidsvoornemens ten aanzien van het risicobeheer van de 

financieringsportefeuille. 
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Treasurystatuut 

Op 8 februari 2018 heeft het AB het treasurystatuut vastgesteld. Hierin is het beleid rondom treasury 

opgenomen. Met de introductie van schatkistbankieren zijn andere uitzettingen niet meer van 

toepassing. 

Algemene ontwikkelingen inzake de treasuryfunctie en vermogensbehoefte 

hWh wordt gefinancierd door de waterschappen. De geldstromen die hWh aan leveranciers betaald 

worden zo goed mogelijk afgestemd op de geldstromen die hWh van waterschappen ontvangt. hWh 

slaagt er in een steeds scherpere en realistischere begroting neer te zetten, welke grotendeels wordt 

uitgenut. Een strakke begroting brengt uitdagingen met zich mee op het gebied van liquiditeit. Met het 

DB is een aantal opties besproken om de liquiditeit op orde te houden: 

1 Bijdrage van de jaarbegroting 2022 factureren aan de waterschappen in januari 2022 (in plaats 

van mei 2022), gebaseerd op de primaire begroting. De voorgestelde werkwijze komt overeen met 

hetgeen reeds s vastgelegd in de bijdrageverordening en het dienstverleningshandvest van hWh. 

2 Bijdrage tussentijdse begrotingswijzigingen direct na vaststelling door het AB factureren aan de 

waterschappen. De facturatie voor de begrotingswijzigingen van de 1° bestuursrapportage heeft in 

2022 plaatsgevonden. 

3. Hetaanvragen van een flexibele kredietfaciliteit tot een maximum van € 2.000.000. In januari 2022 

is de kasgeldlening ontvangen met een looptijd van 4 maanden voor een bedrag van € 2.000.000. 

Renterisiconorm en kasgeldlimiet 

Renterisiconorm is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het 

openbaar lichaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale 

Overheden is dit percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 20% van het primaire 

begrotingstotaal 2022 van circa € 24,4 miljoen is € 4,9 miljoen. Het renterisico op de vaste schuld mag 

de renterisiconorm niet overschrijden. 

Kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het begrotingstotaal van het openbaar 

Úchaam bij aanvang van het jaar. In de uitvoeringsregeling Financiering Decentrale Overheden is dit 

percentage voor gemeenschappelijke regelingen vastgesteld op 8,2% van het primaire 

begrotingstotaal 2022 van circa € 24,4 miljoen is € 2,0 miljoen. De gemiddelde netto-vlottende schuld 

per kwartaal mag de kasgeldlimiet niet overschrijden. 

In 2022 is het banksaldo positief geweest. De eerste 4 maanden van het jaar heeft hWh een tijdelijke 

kredietfaciliteit aangevraagd bij de Nederlandse Waterschapsbank van € 2,0 miljoen. De betreffende 

kasgeldlening is inmiddels weer afgelost. Derhalve geen overschrijdingen van de renterisiconorm en 

kasgeldlimiet. Het positieve saldo is grotendeels ondergebracht bij de schatkist 

Risicobeleid 

Het risicobeleid is in het treasurystatuut vastgelegd: risicomijdend. 

Op dit moment heeft hWh geen derivaten of andere complexe financiële producten en is er uitsluitend 

een bankrekening bij de NWB en de Rabobank 

Treasury organisatie 

De treasury organisatie is opgezet conform de uitgangspunten die in het treasurystatuut zijn 

vastgelegd. 

3.3.6. Verbonden partijen 

Deze paragraaf geeft inzicht in: 

- _ De visie op verbonden partijen in relatie tot de realisatie van doelstellingen die zijn 

opgenomen in de begroting; 

- _ De Beleidsvoornemens omtrent Verbonden Partijen. 

Verbonden partijen zijn rechtspersonen waarmee hWh een bestuurlijke en financiële band heeft. 

Onder bestuurlijk belang wordt verstaan zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het 

bestuur, hetzij uit hoofde van het stemrecht. Er is sprake van een financieel belang wanneer hWh 
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middelen ter beschikking heeft gesteld en het risico die kwijt te raken bij faillissement. Hiervan is ook 

sprake als financiële problemen bij verbonden partijen verhaald kunnen worden op hWb. 

hWh kent in 2022 geen verbonden partijen zoals bedoeld in het Waterschapsbesluit en het BBVW. 

3.3.7. Bedrijfsvoering 

De paragraaf bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien 

van de bedrijfsvoering. 

Financiën 

De planning & control cyclus is in 2022 conform de richtlijnen uitgevoerd: 

- De jaarrekening 2021 is op 24 maart 2022 voorzien van een goedkeurende controleverklaring. 

- De geactualiseerde begroting 2022 was niet aan een zienswijzeprocedure onderhevig en is op 

21 april 2022 door het AB vastgesteld. 

- De begroting 2023 is tijdig voor een zienswijzeprocedure aangeboden aan de waterschappen 

en op 14 juli 2022 door het AB vastgesteld. 

Als gevolg van gewijzigde wet- en regelgeving, moet in 2025 het DB in een onderdeel van de 

jaarrekening, de rechtmatigheidsverantwoording, aangeven of de in de jaarrekening opgenomen 

financiële feiten in overeenstemming met de daarvoor geldende regels tot stand zijn gekomen. Het DB 

Legt dan verantwoording af over de zogenoemde financiële rechtmatigheid. Hiermee vervalt het 

zelistandige oordeel van de accountant over de rechtmatigheid; hij neemt zijn oordeel over de 

rechtmatigheidsverantwoording mee in zijn oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening. De 

controle op rechtmatig handelen zal in de nieuwe situatie door hWh zelf worden uitgevoerd. In 

voorbereiding hierop hebben reeds gesprekken met de accountant plaatsgevonden en wordt er 

deelgenomen aan de voorbereidende bijeenkomsten gefaciliteerd door de UvW. 

Kantoorautomatisering 

In 2022 is in goed overleg de kantoorautomatisering van hWh ontvlochten uit de samenwerking met 

Waterschap Vechtromen, Het beheer van de kantoorautomatisering is vooralsnog in eigen huis 

overgenomen. De komende tijd wordt verder onderzocht of hWh het beheer zelf blijft doen of gaat 

uitbesteden aan een externe partij. 

Informatiebeveiliging en privacy 

hWh heeft in de audit van 2021/2022 onder de streefnorm van volwassenheidsniveau 3 gescoord. Er is 

een verbeterplan voor 2022 opgesteld en er is budget beschikbaar gesteld in de interne projecten. De 

bestuurlijke ambitie is om zo snel mogelijk door te groeien naar volwassenheidsniveau 4. 

Er is veel aandacht gegeven aan het vergroten van de bewustzijn in de organisatie op het gebied van 

informatieveiligheid en privacy, bijvoorbeeld door het geven van presentaties en actieve deelname 

aan overleggroepen. In het najaar is een e-learning voor de hele organisatie uitgerold voor het verder 

vergroten van het bewustzijn. De acties die zijn uitgevoerd, hebben effect en dat blijkt uit de vele 

hulpvragen over informatieveiligheid en privacy die worden gesteld vanuit de programma's en vanuit 

aanbestedingstrajecten. Om te kunnen voldoen aan de hulpvragen uit de organisatie, is het team sinds 

deze zomer versterkt met een trainee informatieveiligheid. Belangrijke stap op het gebied van privacy 

is de aanstelling van een nieuwe privacy officer. Nu kan er weer gewerkt worden aan de update van 

diverse privacy (beleids)documenten. 

   

De ontvlechting met waterschap Vechtstromen voor de ondersteuning van de kantoorautomatisering 

heeft een grote invloed op het verbetertraject informatieveiligheid. In 2023 zijn meer middelen 

vrijgemaakt om het verbetertraject voort te zetten. Aandacht zal dan vooral uitgaan naar het 

verankeren van informatieveiligheid en privacy in het risicomanagement van de projectorganisatie. 

Er zijn in 2022 uiteenlopende privacy-aangelegenheden behandeld. De meest in het oog springende 

kwestie was de aanbesteding van de Software Reseller. Daaruit is gebleken dat bij het opstellen van 

het Programma van Eisen de privacy-paragraaf beter had gekund. Ook is gebleken dat bij de 

beantwoording van vragen in aanbestedingen meer capaciteit nodig is, zodat de antwoorden beter en 

eenduidiger worden beantwoord. 
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Prioriteit voor 2023 is de formele vaststelling van het geactualiseerde privacy beleid en het 

actualiseren van het informatieveiligheidsbeleid. 

Communicatie 

De waterschappen hebben de behoefte om beter zichtbaar te hebben wat de toegevoegde waarde is 

van het Waterschapshuis. Om daaraan te voldoen, hebben we geïnvesteerd in een andere aanpak: we 

vertellen niet wat we doen, we laten de waterschappen vertellen wat onze meerwaarde is. We doen 

het voor hèn. Ofwel we kijken van buiten naar binnen. Die doorvertaling gebeurt op verschillende 

wijze: zoals vernieuwde website, rapportagetools voor bestuursrapportage/ontwerpbegroting, 

roadshows, video's van CSIR en Z-info. Daarnaast maken we stap voor stap de communicatie 

begrijpelijker en kernachtiger in tekst, in beeld en met visuals. Ook hebben we de eerste contouren 

aangebracht in de interne informatievoorziening met een jaaragenda, om medewerkers te informeren, 

te inspireren en te verbinden. 

Inkoop 

Het ambitieweb voor duurzaam opdrachtgeverschap is uitgesteld naar 2023, omdat hier n 2022 geen 

capaciteit voor beschikbaar is geweest. Komend jaar word dit als intern project opgepakt. De 

kwaliteitsdocumenten voor inkoop en contractmanagement zijn dit jaar verbeterd of nieuw gemaakt. 

Dit biedt de mogelijkheid om meer eenduidig en uniform te werken. De aanbestedingskalender is 

gemaakt en intern gepubliceerd op Waterplein en extern op het inkoopplatform waterschappen. In 

2022 is een start gemaakt met het implementeren van de contractmodule in Prosa. Het handboek 

contract- en leveranciersmanagement is afgerond en zal in 2023 breed worden gecommuniceerd. 

Stappen zijn gezet in het toepassen van de ICO-wizard (en andere maatregelen ten aanzien van 

informatieveiligheid en privacy). De nieuwe waterschapsbrede inkoopvoorwaarden zijn in de maak, 

inclusief de modelovereenkomsten. 

Jaarplan 2022 

Waar 2021 nog vooral in het teken stond van finetuning en het Laten Landen van de organisatie, 

stonden er nieuwe uitdagingen klaar voor 2022. Er zijn diverse thema's en speerpunten benoemd die 

aansluiten bij de bestuurlijke risicogebieden waar binnen de dagelijkse bedrijfsvoering aan gewerkt is. 

Ook zijn interne projecten benoemd, die in 2022 extra aandacht hebben gekregen en waarvoor extra 

middelen nodig zijn. In 2022 is € 250.000 beschikbaar in de begroting voor de interne projecten vanuit 

de pot ‘kwaliteitsborging’. Het DB heeft ingestemd met de voorgelegde interne projecten en 

prioritering aangewezen. Het beleidsteam heeft op alle speerpunten en interne projecten 

actiehouders benoemd, het coördinatieteam (CT) heeft toegezien op correcte naleving en faciliteert 

bij enige aansturing. 

Aantal medewerkers en Ziekteverzuim 

Het aantal medewerkers in dienst bij hWh bedroeg op 31 december 2022 150 (31 december 2021: 129). 

hWh heeft op 31 december 2022 37,2 FTE op de payrol (31,7 FTE gemiddeld in geheel 2022). 

In aantallen ziet de capaciteit op 31 december 2022 er als volgt uit: 

Vaste bezettin; 41 32 

Inleen van waterschappen 44 43 

Inhuur van de markt 47 50 

Trainees 11 n.b. 

Inhuur van de overheid 7 4 

Totaal 150 129   
Het ziekteverzuim bij de medewerkers op de payrol is in 2022 gemiddeld 4,0%. Dit ligt onder de 

interne streefnorm van maximaal 5%. 
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3.3.8. EMU Saldo 

In de paragraaf betreffende het EMU-saldo wordt het EMU-saldo gespecificeerd overeenkomstig de bij 

ministeriële regeling gestelde regels. In de bijlage is het EMU saldo berekend op € 6.000. 

3.3.9. Wet normering topinkomens 

Ingevolge artikel 4.30 van Het Waterschapsbesluit wordt in de jaarrekening een paragraaf over 

topinkomens opgenomen. De Wet Normering Topinkomens (WNT) is met ingang van 2013 van 

toepassing en verbiedt organisaties met topfunctionarissen in de (semi)publieke sector beloningen en 

ontslagvergoedingen overeen te komen hoger dan de geldende WNT norm. Daarnaast is sprake van 

een openbaarmakingsverplichting voor alle topfunctionarissen en overige medewerkers die een 

bezoldiging genieten boven de geldende bezoldigingsnorm 

In 2022 voldoet hWh aan de wet normering topinkomens. In hoofdstuk 7.7 is een specificatie 

opgenomen met betrekking tot de topinkomens. 
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4. Programmaverantwoording instandhouding 

In hoofdstuk 4 worden de begrotingsprogramma's instandhouding uitgewerkt. Dit betreft de volgende 

programma's: 

- _ Bestuur en organisatie 

- Kennis en verbinden 
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Het programma Bestuur en organisatie voorziet in de basisinfrastructuur van 

hWh waardoor iedereen efficiënt en effectief het werk kan doen. 

9 } 

”‘.°Ì 4.1 Programma 1 Bestuur en organisatie 

h e 

  

       
versie 0.9 
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Facilitering 

Het Waterschapshuis faciliteert de waterschapsbrede overleggen, 

denk aan het i-platform, de OGT 

de juiste mensen op het juiste moment de stukken (dvo's, buca's, 

handleidingen etc) aangereikt krijgen. Het Waterschapshuis doet 

het facilitair beheer van het ontmoetingscentrum van de 

watersector en zorgt ervoor dat i 

Waterschapshuis wordt ontzorgd 

  

" hetWaterschapshuis 

4.2 Programma 2 Kennis en verbinden 

Het programma Kennis en verbinden heeft als doel om kennis aan de 

waterschappen toe te voegen en de waterschappen te faciliteren in het delen 

van kennis onderling. Deze kennis betreft nieuwe technieken en nieuwe 

organisatievormen in het kader van digitale transformatie. 

Ophalen wat de vraag is van de waterschappen, dat is een van onze 

kerncompetenties. Welke verplichtingen komen er op waterschappen af 

waaraan ze wettelijk moeten voldoen? Welke problemen op ICT-gebied kunnen 

we voor de waterschappen oplossen. Klopt de uitvraag met het uiteindelijke 

product dat er ligt? 

In dit programma komen diverse activiteiten samen om dit te bereiken: het 

doen van (voor) onderzoeken, het in kaart brengen van de omgeving en het 

ophalen en luisteren naar de wensen, het formuleren van de opdracht in een 

business case, het opstellen van een dienstverleningsovereenkomst en 

onderzoeken waar de samenwerkingspotentie zit. 

en de UO's. We zorgen ervoor dat 

edereen die vergadert bij het 
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5. Programmaverantwoording projecten waterschappen 

In hoofdstuk 5 worden de begrotingsprogramma's waterschappen uitgewerkt. Dit betreft de volgende 

programma's: 

- _ Innovatie en transformatie 

- Digitale dienstverlening 

- _ Organisatie en samenwerking 

- _ Informatie - datastromen 

- _ Informatieveiligheid en privacy 

- Waterveiligheid 

- _ Watersysteem 

- _ Waterketen 
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5.1 Programma 3 Innovatie en transformatie 

Programma Innovatie en transformatie biedt een innovatief en 

inspirerend pakket van diensten en producten die de waterschappen, nu 

en in de toekomst, helpen met het creëren van een stimulerende 

omgeving voor digitale transformatie. 

  
Wat waren de geplande resultaten? - 

Het programma helpt waterschappen inzicht te verkrijgen over het … 

waterschap van de toekomst en wat er nodig is voor de digitale ® 

ontwikkelingen en transformatie, zodat directies de juiste en gefun- 

deerde strategische keuzes kunnen maken. Dit doet zij door een 

programma aan te bieden, gericht op leren, innoveren en verbinden. 

Wat heeft het programma gerealiseerd? 

Leerlijn: 

* _ Leerlijn voor bestuurders: twee waterschappen hebben meegedaan aan werksessies om het programma 

van de leerlijn te ontwikkelen. De animo was minder vanwege de aankomende waterschapsverkiezingen: 

* _ Leerlijn voor managers: zes waterschappen hebben de leerlijn gevolgd; 

* _ Leerlijn voor medewerkers: bij vier waterschappen zijn pilots gestart; 

* _ Samen met het A&O fonds is een interactief netwerk opgezet van specialisten leren en ontwikkelen binnen 

de waterschappen, die meehelpen met het ontwerp van de leerlijn voor medewerkers; 

* _ Met de Unie zijn sessies georganiseerd rond digitale ethiek voor bestuur; 

* _ Met de Unie is een leergang scenario denken opgezet, waar 19 waterschappen een community of practice 

vormden om in 2023 scenario's voor het waterschap van de toekomst te ontwikkelen. 

Data science en Engineering Expert Programma (DEEP): 

* _ In 2022 hebben 14 deelnemers van DEEP succesvol een opdracht vervuld bij de 13 deelnemende 

waterschappen en bij het waterlab (Aquon). DEEP werkt echt als een vliegwiel voor het datagedreven 

werken binnen de sector; 

« Eind 2022 is de werving afgerond voor DEEP 3. 50 DEEP-ers starten in 2023. Bijna alle datascientists en 

engineers hebben we kunnen behouden voor de watersector. 

Winnovatielab: 

Het programma heeft een WinnovatieLab georganiseerd over de zuivering van de toekomst. In aanloop naar en 

tijdens die bijeenkomst is door vijf verschillende teams met innovatoren hard gewerkt aan ideevorming en 

uitwerking. Mooie resultaten die bruikbaar zijn voor uitvoerbare experimenten en opschaalbare toepassingen. 

Winnovatieplatform: 

Bijna alle waterschappen maken gebruik van het winnovatieplatform. De pilot Winnovatie loopt tot mei 2023. 

Waterschappen zien de meerwaarde van de challenges, omdat het innovatieve oplossingen oplevert die 

toepasbaar zijn in het werk. Ook komt er innovatiekracht de watersector binnen omdat de buitenwereld mee kan 

doen met sommige challenges. 

Digi-café: Samen met het A&O fonds Waterschappen is in december het eerste Digi-café gestart. 

Chief Digital Officer (CDO)-platform: In het CDO-platform worden de plannen van de CDO's uitgewisseld. 
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5.2 Programma 4 Digitale dienstverlening 

Het programma Digitale dienstverlening faciliteert de samenwerking tussen de 

waterschappen om te voldoen aan de centrale en decentrale overheidsafspraken 

voor de digitale dienstverlening en voert regie op het inkoopproces. 

  
Wat waren de geplande resultaten? 

- _ Beheeren onderhoud e-HRM professioneel uitvoeren, en opnieuw aanbesteden; 

EN 

= _ Beheer van het Content Management Systeem 

Wat heeft het programma gerealiseerd? 

e-HRM: 

- _ Hetsoftwarepakket is naar tevredenheid beheerd; 

+ _ De nieuwe aanbesteding loopt goed, hoewel de weg ernaartoe moeizaam was. Het blijkt dat sommige 

waterschappen niet mee willen doen met de aanbesteding en dat het HR-managers niet lukt om een 

gedeelde visie op HR te ontwikkelen. 

Wet Open Overheid (WOO): 

De waterschappen zijn begeleid bij het generiek inrichten van de wet open overheid 

CMS (Content Management Systeem): 

De waterschappen hebben besloten om het contract het verlengen 

single Digital Gateway (SDG): 

SDG geeft burgers en bedrijven gemakkelijk toegang tot digitale overheidsdienstverlening in de Europese Unie via 

het portaal Your Europe. Het verzoek om de 1e fase voor de waterschappen in te richten, Ís in 2022 net niet 

afgerond 
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Wat waren de geplande resultaten? 

Wat heeft het programma gerealiseerd? 
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5.3 Programma 5 

Organisatie en samenwerking 

Het programma Organisatie en samenwerking faciliteert de 

waterschappen bij de inrichting van ketens met als doel het behalen 

van een optimale samenwerking door hen dezelfde taal te laten 

spreken. Daarbij spelen we in op innovaties en de veranderende 

omgeving. Het is de missie om voor de waterschappen door 

gezamenlijke inkoop ICT-middelen en ondersteuning efficiency te 

creëren. 

Een ingericht kenniscentrum Microsoft; 

Een architectuur voor data en informatievoorziening 

die veilig, doelmatig, modern, robuust en compliant met 

wet- en regelgeving; 

Ontwikkelde en geïmplementeerde middelen die de samenwerking 

bevorderen; 

Borging van de belangen van waterschappen in overheidsbrede initiatieven 

Leveren van kennis en kunde; 

Inkoopvoordeel bij de aanschaf van algemeen inzetbare middelen. 

  

    

  

  

  

  

  

    

       

Kenniscentrum Microsoft: het kenniscentrum begeleidt waterschappen bij de invoering van Microsoft 365-E5 

Met het aanbieden van roadmaps, proof of concepts, trainingen en workshops i een aanpak gevonden die 

veel wordt gebruikt en gewaardeerd, Ook is er een nieuw support contract gesloten met Microsoft en is er 

tech-consultant beschikbaar voor de waterschappen die ondersteuning biedt: 

Waterschap informatie logisch model architectuur (Wilma): de opdracht was ruim 3 jaar geleden: zorg dat 

Wilma geactualiseerd wordt en dat waterschappen deze kunnen gebruiken bij de inrichting van hun 

organisatie en architectuur. De Wilma wordt steeds meer toegepast en actueel gehouden doordat kennis 

delen tussen waterschappen wordt gefaciliteerd en waterschappen worden geholpen bij het toepassen van 

de Wilma als architectuur 0.a. door het aanbieden van succesvolle trainingen en webinars 

Oracle: er is een audit gedaan waarbij er geen non-compliance zijn geconstateerd. Dit betekent dat 

waterschappen geen software hebben geïnstalleerd die niet onder het contract vallen. Er zijn verschillende 

bijeenkomsten georganiseerd voor de Oracle-beheerders om de onderlinge kennisdeling te bevorderen en 

nieuwe ontwikkelingen te bespreken; 

Software-reseller: na onregelmatigheden n de aanbesteding heeft een kort geding plaatsgevonden, waarna 

een heraanbesteding noodzakelijk was, Deze is in Q1 2023 succesvol afgerond; 

De aanbesteding strategisch Cloud partner: er is een marktverkenning gedaan en er zijn 

leveranciersgesprekken gevoerd om de te volgen aanbestedingsroute te kunnen finetunen; 

Framework Microsoft: r lopen gesprekken met Microsoft over het uitbreiden van het Framework met andere 

producten (Azure), zodat waterschappen kunnen werken met veilige en toekomstbestendige 

cloudoplossingen: 

Softwarecatalogus: de samenwerking met andere overheden in het kader van de Softwarecatalogus en een 

eventuele opvolger van de huidige versie heeft in 2022 een vervolg gekregen. Er is een business case gestart 

die onderzoek doet naar de toekomst van de softwarecatalogus en de voortzetting van de samenwerking; 

GOVROAM: hWh vervult de rol van contractmanagement en kassiersfunctie. 

    



Jaarstukken 2022 'i hetWaterschapshuis 
De kracht van samen 

5.4 Programma 6 Informatie - datastromen 

Het programma Datastromen opereert landelijk, verbindt en helpt waterschappen 

bij het invullen van de bestuurlijke ambitie, om klaar te zijn voor de ‘open 

data'-toekomst en aan te sluiten bij de sector. Het programma zorgt dat gegevens 

over de beheergebieden van de waterschappen snel, compleet én 

gestandaardiseerd beschikbaar zijn voor iedereen. Wij helpen data van de 

waterschappen te vertalen naar een uniforme taal, binnen de standaarden die er 
O. 

D110101; zijn, zodat de waterschappen gezamenlijk data kunnen uitwisselen. Dit doen wij 

  
Wat waren de geplande resultaten? 

door een voorziening te ontwikkelen, softwareoplossingen aan te bieden en te 

0110101104 helpen om deze technisch te implementeren. Ook monitoren wij op kwaliteit, 

10 betrouwbaarheid, reproduceerbaarheid en uitwisselbaarheid van de data. 

Beheer en onderhoud van DAMO-logisch (taal en { 

standaarden) en DAMO-fysiek (infrastructuur); 

Het Gegevensknooppunt Waterschappen (GkW) realiseren 

voor waterschappen en derden, dat moderne í 

uitwisseltechnologie ondersteunt, zodat data breed 

gebruikt kan worden; f 

Uitfasering van de Centrale Distributie Laag (CDL) en 

vervanging door het GKW; 

Meer (open) data laten stromen tussen waterschappen en 

de buitenwereld. 

  

Wat heeft het programma gerealiseerd? 

Het dagelijkse beheer en onderhoud van de DAMO-infrastructuur en de standaarden (hieraan wordt een 

belangrijk deel van de teamcapaciteit besteed); 

De CDL liep na acht jaar aan de grenzen van haar mogelijkheden en was aan vervanging toe. Het 

programma heeft de CDL succesvol vervangen door het GkW. Hiermee kunnen er meer en andere data 

stromen van buiten de waterschappen naar binnen en vice versa. Het GKW is een technisch hoogstandje 

dat echt de meerwaarde van het programma laat zien; 

ALbij het schaduwdraaien met het GW bleek dat 16% van de aangeboden data technisch niet klopte. Met 

deze nieuwe inzichten heeft het programma een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de verbetering 

van de datakwaliteit bij de waterschappen: 

Het programma heeft bijgedragen aan de totstandkoming van een landelijk beeld van de 

waterschapsgrenzen ten behoeve van de voorbereidingen van de waterschapsverkiezingen 2023; 

Het programma heeft het landelijk en uniform invullen van een deel van de vragen voor de 

Waterschapsspiegel voorbereid; 

Er is een Proof of Concept opgeleverd in nauwe samenwerking tussen de leverancier van het GkW, het 

Programma Watersysteem en gebruikers voor de opslag en ontsluiting van Meteorologische en 

Hydrologische data (OOMHD). Met deze PoC is aangetoond dat de nieuwe infrastructuur (het GkW) ook 

geschikt is om meetreeksen en radarbeelden op te halen, op te slaan en te ontsluiten voor de 

waterschappen. Les: bij de inrichting van nieuwe gegevensstromen en, vooral, voor de ontwikkeling van 

gebruikerstoepassingen is de inbreng van deskundige gebruikers essentieel: 

Het programma Datastromen ziet veel kansen voor nieuwe gegevensstromen door het GKW. 
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5,5 Programma 7 Informatieveiligheid en privacy 

Het programma Informatieveiligheid en privacy ondersteunt de waterschappen in de 

opgave een sector te zijn waar inwoners en bedrijven erop kunnen vertrouwen dat hun 

gegevens en belangen in veilige handen zijn 

  
Wat waren de geplande resultaten? 

- _ Auditrapportages laten uitvoeren; 

+ Opzet SOC-diensten; 

+ Risicomanagement methodiek ontwikkeld en beproefd; 

+ _ Het voortzetten van de bestaande dienstverlening CERT-WM; 

= _ Kennis en ervaringen sectorbreed actief uitwisselen, harmoniseren en uniformeren; 

+ _ Adviezen geven over informatieveiligheid en privacy aan de sector of namens de sector. 

Wat heeft het programma gerealiseerd? 

Audit ten behoeve van duurzame verbeterprocessen afgerond 

Een georganiseerde combinatieaudit laten doen van de BIO en AVG, waar zowel per waterschap als voor de sector 

als geheel een beeld is gegeven van de volwassenheid. Voor de sector is het integrale beeld vertaald naar een 

concreet plan van aanpak en zijn de eerste actiepunten opgepakt. 

Managed services: architectuur opgeleverd: 

Het project Managed services heeft een blauwdruk opgeleverd waarin is beschreven op welke manier 

cloudgebaseerde IT-hosting ingericht zou moeten worden om deze beheersbaar, veilig en flexibel te maken 

Security Operations Center (SOC): 

Het vooronderzoek SOC is afgerond, waarmee de kaders voor een gezamenlijk zijn SOC bepaald. De Proof of 

Concept (PoC) in samenwerking met RWS is afgerond: objecten (zuivering en gemalen) zijn te koppelen aan het 

RWS-SOC. Fysieke aansluiting van waterschap-objecten op het SOC van RWS zal niet worden voorgezet! 

waterschappen zullen daarom zelf een SOC moeten opzetten. De samenwerking RWS en hWh op SOC-gebied wordt 

wel bestendigd op kennis en proces 

CERT - WaterManagement (WM): 

+ 986 beveiligingsadviezen (waarvan 19 hoogste prioriteit) uitgegeven over kwetsbaarheden in hun hard- en 

software en de te nemen maatregelen; 

+ _ Een maandelijkse rapportage voor alle 300 websites van de waterschappen over de veilige webstandaarden; 

+ _17 meldingen van ethische hackers over kwetsbaarheden bij waterschappen afgehandeld. CERT-WM verzorgt 

deze dienst voor twaalf waterschappen: 

Risicomanagement: 

= _ Eris een methodiek ontwikkeld, beproefd bij waterschappen en vastgesteld voor uniforme 

informatieveiligheid risicomanagement. 

+ _ Om bewustwording en versteviging van de samenwerking te realiseren is een tweedaags seminar ‘Risico's 

beheersen doe je samen' georganiseerd 

Privacy: 

Er zijn peerreviews georganiseerd voor de privacy professionals om met elkaar de aanbevelingen uit de audit door te 

nemen 

Proces Automatisering (PA): 

De CyberSecurity ImplementatieRichtlijn (CSIR) [link naar CSIR-video] assessment tool die samen met RWS is 

doorontwikkeld, is afgerond en ingezet bij vier waterschappen als pilot 

Wet Politie Gegevens (WGP) audit voor alle waterschappen: 

Het voorstel om de WPG-audit te laten uitvoeren is bekrachtigd. Nu volgt de aanbesteding van een audit partij en de 

begeleiding van dit traject 
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. 5.6 Programma 8 Waterveiligheid 

Het programma Waterveiligheid streeft naar continu inzicht voor een 

meer efficiënt en effectief beheer van de waterkeringen, een betere 

ruimtelijke inrichting en betere crisisbestrijding in de ketens, tegen 

lagere kosten en met minder kwetsbaarheid én een betere 

informatievoorziening aan burgers, bedrijven en andere 

belanghebbenden over de actuele situatie en de maatregelen die 

waterschappen treffen. 

Wat waren de geplande resultaten? 

= _ Operationeel landelijk systeem voor Vangstregistratie (TrAPP); 

- Kortere cycli in het monitoren en beoordelen en betere beslissingsondersteuning met behulp van meer actuele 

data en met de omgeving geïntegreerde modellen voor ‘Continu Inzicht’ 

+ Verhoogde efficiency bij de keteninformatisering voor de Zorgplicht en de beoordeling van de primaire en 

regionale keringen; 

+ _ Actueel beeld van opkomende nieuwe methoden en digitale technieken voor de waterveiligheid: 

- _ Meer gebiedsgerichte modellering op basis van moderne technieken en integratie van gegevensbronnen: 

+ _ Best practices voor datamanagement, informatiestromen en informatievoorziening ontwikkeld en beschikbaar. 

Wat heeft het programma gerealiseerd? 

Muskusrattenregistratie (trAPP): in continue overleg geweest met de leverancier over de issues binnen het project 

tAPP. 

Continu inzicht in dijken: het programma heeft een verkenning gefaciliteerd bij diverse waterschappers die met 

een dijk bezig zijn, denk aan dijkbeheerders, toetsers, vergunningverleners over wat het betekent om continue 

inzicht te krijgen in dijken. 

Dashboard Zorgplicht waterkeringen: het programma heeft een verkenning gefaciliteerd met acht waterschappen 

over wat er gedaan kan worden om de informatievoorziening rondom zorgplicht waterkeringen op orde te hebben 

en te kunnen voldoen aan de verplichting die waterschappen hebben aan het Inspectie Leefomgeving en Transport 

(ILT). Deze verkenning heeft geleid tot een business case. 
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5.7 Programma 9 Watersysteem 

Het programma Watersysteem helpt de waterschappen (de 

watersysteembeheerders, hydrologen en ecologen) door het leveren, 

onderhouden en ontwikkelen van digitale producten, diensten en 

oplossingen voor van alle waterschappen. Het leveren van deze diensten 

doen wij ook voor en met onze ketenpartners RWS, KNMI, 

waterleidingbedrijven, terreinbeheerders, provincies en gemeenten om een 

optimale samenwerking na te streven. 

  
Wat waren de geplande resultaten? 

+ _ Opnieuw aanbesteden van de digitale watertoets en in beheer nemen; 

+ _ HyDAMO ontsluiten via het Gegevensknooppunt Waterschappen (GkW) en de 

inrichting van datavalidatie door controle- en terugmeldprocessen (binnen 

waterschappen en met NHI); 

+ _ Een Proof of Concept voor het bij elkaar brengen van meteorologische en 

hydrologische informatie met betrekking tot droogte en blijvende k 

ondersteuning voor de waterschappen en transitie naar nieuwe omgeving; Á A 

+ _ Realiseren van verbeterde neerslagproducten; u 

+ _ Waterwegwijsapp en perceelwijzer app ten behoeve van agrariërs en burgers; 

+ _ Productowner aanstellen die waterschappen inhoudelijk ondersteund. 

  

Wat heeft het programma gerealiseerd? 

-  Digitale watertoets is aanbesteed en in beheer gegeven; 

» _ HyDAMO is doorontwikkeld en samengevoegd met meerdere producten. Implementatie bij de 

waterschappen is een uitdaging; 

- _ Slim watermanagement: wens van waterschappen en Rijkswaterstaat om een breder inzicht te verkrijgen 

rondom waterdata. De business case fase is doorlopen, deze was niet afdoende. Er komt een 

kwartiermaker; 

= _ De levensvatbaarheid van de WaterWegWijs-app als interactief communicatiemiddel met burgers is 

onderzocht. Er is een prototype ontwikkeld, mede gesubsidieerd door MinBZK vanuit Innovatiebudget 

Digitale Overheid. De uitkomst is negatief; 

« _ Het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI), de verzameling van software en data voor het 

ontwikkelen van grondwater- en oppervlaktewatermodellen is nog niet uit ontwikkeld. Intentie is om het 

beheer over te nemen; 

» _ D-Hydro maakt het mogelijk om simulaties te maken van overstromingen, stormvloeden, orkanen, golven, 

wateroverlast door hevige neerslag, sediment transport en morfologie, waterkwaliteit en ecologie. Er is 

onderzocht of hWh het beheer van de applicatie van Deltaris over kan nemen, maar dit is nog niet het 

geval; 

* _ Productowner Watersysteem is aangesteld; 

=  Proof of Concept voor project Opslag en Optimalisatie van Meteorlogische en Hydrologische data 

(OOMHD) is succesvol verlopen. Het is de opvolger voor WIWB/Meteobase; 

= _ Neerslagproducten zijn verbeterd (Internationaal Radar Composiet) in samenwerking met het KNMI, 

Stowa en Rijkswaterstaat, zodat waterschappen een scherper beeld krijgen van de risico's en 

kwetsbaarheden door te verwachten extreme neerslag in gebieden in Nederland en de grensgebieden en 

daarop kunnen anticiperen; 

=  Perceelwijzer-app is doorontwikkeld en nieuw aan te sluiten waterschappen zijn uitgenodigd aan te 

sluiten; 

- _ Deverdampingsinformatie (SATdata) is in 2022 voorzien van meer historie (tot 2012 terug in plaats van 

2019). De levering van de data is verbeterd. 
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Wat waren de geplande resultaten? 

De kracht van samen 

58 Programma 10 Waterketen 

De ambitie van het programma Waterketen is dat de efficiency van de keten 

en de circulariteit van grondstoffen, assets en data wordt gefaciliteerd met: 

+ _ Een gezamenlijk vormgegeven integraal monitoringsysteem voor de 

hele keten; 

Intensivering van dataverrijking door gebruik van sensoren en 

robots; 

Ontwikkeling van toepasbare innovaties, met als resultaat ‘zicht op 

kwaliteit en kwantiteit van iedere druppel en de grondstoffen en de 

energie in de keten’ door continue monitoring en analyse. 

Substantiële bijdrage aan het behalen van de waterschaps-klimaatdoelstellingen; 

Transparantie en begrijpelijke (mens en machine) informatie voor de ‘buitenwereld'; 

Optimale benutting van de capaciteit van de keten met behulp van sensoren, algoritmes en Artificial 

Intelligence (Al); 

Betere borging van de ecologische en chemische waarden van het watersysteem; 

Eerdere beschikbaarheid van bewezen nieuwe technologieën in het primaire proces (bijv. optimale 

vergisting op basis van big data); 

Meer beschikbaarheid van data science capaciteit met kennis van de waterketen en technologen 

met kennis van data science. 

Wat heeft het programma gerealiseerd? 

De aanbesteding voor Zuiveringen-informatie (Z-info) is voorbereid en uitgevoerd. Er is onderzocht hoe de 

koppeling met het Gegevensknooppunt Waterschappen gerealiseerd kan worden; 

Er is een business case gestart over hoe de ontwikkelde toolbox van een aantal waterschappen voor een 

schematische weergave van een asset, Piping & Instumentation Diagram (P&ID's) genoemd, als standaard 

kan worden gebruikt voor alle waterschappen; 

Business case Decentrale Sanitaire Gegevens afgerond. Hiermee krijgt een waterschap inzicht over alle 

sanitaire gegevens die niet op het riool aangesloten zijn; 

Programmaplan Prognoses in de afvalwaterketen afgerond waarmee inzicht kan worden gekregen in 

hoeveelheden binnenkomend water en de samenstelling daarvan. Hiermee kan de afwaterketen efficiënt 

en toekomstbestendig blijven; 

Business case Onderhoud-informatie gestart: over hoe onderhoud op een zuivering plaats vindt; 

Project Systems Engineering (SE)-tooling is gestart. Later dan gepland door moeilijk te vervullen vacatures. 
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5.9 Programma 11 Bedrijfsvoering 

Het programma 11 Bedrijfsvoering is samengevoegd met programma 

4 Digitale dienstverlening. Om deze reden is programma 11 leeg. 
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6. Programmaverantwoording projecten met derden 

In deel 3 worden de begrotingsprogramma's derden en kassiersfunctie uitgewerkt. Dit betreft de 

programma's Basisdata en SAW@ en het programma IHW en de kassiersfunctie. 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. 
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} 6.1 Programma 12 Saw@ 

‘ Waterschappen en Rijkswaterstaat verlenen als waterbeheerders vergunningen, 

houden toezicht en handhaven op schoon, voldoende en veilig water. In het 

programma SAmenwerkende Waterbeheerders (SAW@) trekken een groot aantal 

waterschappen en Rijkswaterstaat samen op. Het doel van deze samenwerking is 

om een informatievoorziening te realiseren waarmee waterbeheerders worden 

ondersteund bij hun werkproces van vergunningverlening, toezicht en handhaving. 

Het programma SAW@ zorgt voor het bevorderen van de samenwerking en 

faciliteert de deelnemers met het beheer, inrichten en onderhouden van het 

zaaksysteem. 

  
Wat waren de geplande resultaten? 1 \ 

Het programma SAW@ spendeert 80% van haar tijd aan het beheer en 

onderhoud van het zaaksysteem (de informatievoorziening), 20% aan “ 

doorontwikkeling van de informatievoorziening. Bij zowel beheer en onderhoud 

als doorontwikkeling, wordt tijd en aandacht besteed aan het bevorderen van 

de samenwerking tussen de deelnemers van SAW@. De uitdaging is om ervoor 

te zorgen dat het zaaksysteem in lijn is met de omgevingswet, veilig en privacy “m 

bestendig is en voldoet aan de wensen en eisen van de gebruikers 

Wat heeft het programma gerealiseerd? 

« _ Archiefwet: selectielijsten zijn gedefinieerd op basis waarvan beslist kan worden welke data uit het 

zaaksysteem kan worden vernietigd. Daarmee kan voldaan worden aan de eisen in de archiefwet, waarbij je 

enerzijds verplicht wordt te archiveren en anderzijds verplicht bent data na verloop van tijd te vernietigen; 

+ Data is opgeschoond waar mogelijk, wat zorgt voor alleen relevante data. Tevens komt deze opschoning de 

performance van het systeem ten goede en uiteindelijk de gebruikerstevredenheid; 

+ Geautomatiseerde performance tests zijn ontwikkeld, waardoor problemen vroegtijdig gesignaleerd en 

opgelost kunnen worden; 

+ Projectplan en start met uitvoering ‘herinrichting serveromgevingen' is gemaakt, met als doel een 

toekomstbestendige omgevingenstructuur te hebben welke goed te beheren is. Hiermee hebben en krijgen 

de deelnemers de applicatie die ze aangeschaft tot hun beschikking conform de voorwaarden; 

+  Dewet Digitale ter inzagelegging, die valt onder de Wet Electronisch Publiceren (wet open overheid) is 

onder de aandacht gebracht bij de deelnemers. SAW@ heeft een analyse gemaakt van de mogelijk in te 

zetten platforms, waarmee de vergunningaanvraag digitaal ter inzage kan worden gelegd. Deelnemers zijn 

zich bewust van de keuze die gemaakt moet worden en over de beschikbare oplossingen; 

+ _ VTH-zaaksysteem is Omgevingswet-Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) bestendig gemaakt. De 

aanpassingen die de softwareleverancier heeft gedaan, zijn getest en waar nodig zijn verbeteringen 

teruggekoppeld. Hiermee kan de softwareleverancier de software door ontwikkelen. SAW@ heeft de 

deelnemers gestimuleerd om met de omgevingswet aan de slag te gaan. SAW@ heeft gerealiseerd dat (op 

één deelnemer na) iedereen met hun VTH-software technisch aangesloten is op het DSO in de 

productieomgeving: burgers en bedrijven kunnen straks hun vergunningaanvragen doen in het DSO-loket en 

deze aanvragen komen terecht in de VTH-software; 

+ _ Uitwisseling met Inspectieview Voor Milieu, om handhavingsinformatie uit te wisselen tussen overheden, is 

geoptimaliseerd; 

+ _ Behoefte en tevredenheid deelnemers met betrekking tot SAW@ en de in gebruik zijnde software is 

opgehaald door nieuwe programmamanager SAW@ 
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6.2 Programma 13 Basisdata 

Het programma Basisdata (AHN en Beeldmateriaal) zorgt voor het inwinnen van 

hoogtegegevens en luchtfoto's en biedt toegang tot de digitale hoogtekaart en de 

Luchtfoto's. Vanachter je bureau krijg je inzicht in de hoogtegegevens en luchtfoto's 

van Nederland van boven. Daarnaast zorgt het programma voor bredere 

beschikbaarheid zodat eenmalig inwinnen en meervoudig gebruiken de standaard 

wordt. Het lukt het programma om steeds betere producten in te winnen en steeds 

beter producten uit te vragen. 

  
Wat waren de geplande resultaten? 

+ _ Inwinnen van hoogtegegevens en luchtfoto's en als open data beschikbaar stellen voor heel Nederland; 

+ Doorontwikkeling naar een ‘state of the art’ programma dat flexibel in kan spelen op de ontwikkelingen in 

de markt 

Wat heeft het programma gerealiseerd? 

* _ Quick-ortho foto's gerealiseerd waarmee sneller (zes weken) over luchtfoto's beschikt kan worden. 

Snelheid gaat dan boven nauwkeurigheid; 

* De business case voor de NL-veranderdetectie is afgerond. Deze veranderdetectie helpt om veranderingen 

van, in, rondom en op waterlopen en waterkeringen sneller en efficiënter in beeld te brengen met behulp 

van satellietdata; 

* _ Beheer van de Landsgebruikkaart Nederland (LGN-kaart) overgenomen van de Unie van Waterschappen. 

Deze kaart geeft informatie over hoe het land gebruikt wordt. Met deze kaart kan landbouwsubsidie 

worden bepaald of bijvoorbeeld een kostentoedeling gemaakt aan de waterschappen. Ook wordt het 

gebruikt voor de classificatie van AHN; 

* _ Onderzoek laten doen door Geodata naar de vergelijkbare puntenwolken, zodat in de toekomst de 

hoogtemodellen samengevoegd kunnen worden en beter geanalyseerd kunnen worden; 

*  De basistegistratie Grootschalige Topografie (BGT), een digitale kaart waarop alle fysieke objecten zoals 

gebouwen, wegen, groen en water eenduidig zijn vastgelegd, is definitief; 

* Technisch onderzoek gedaan naar het gelijktijdig kunnen inwinnen van puntenwolken, oblieke foto's en 

Nadir-foto's. Het is mogelijk gebleken. Hierdoor krijg je kwalitatief betere beelden waarmee een 

realistische 3D omgeving kan worden gemaakt. Ook is het milieubesparend. Het vervolgtraject ligt open. 

Er is geld nodig; 

*  Samenwerking opgetuigd met andere Europese mapping agencies om kennis en ervaring uit te wisselen.   

> 

  

$ = 
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63 Programma 14 Informatiehuis Water 

Waterbeheerders zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit, beschikbaarheid e 

veiligheid van water en andere organisaties en burgers dragen hieraan bij. Z 

kunnen hiervoor continu beschikken over eenduidige en betrouwbare 

waterinformatie. Het Informatiehuis Water maakt die op een eenvoudige en 

efficiënte manier toegankelijk. Het Informatiehuis Water is binnen de watersector 

de onbetwiste en centrale facilitator van waterinformatie. 

    
Wat waren de geplande resultaten? 

+ _ Beheeren onderhoud van de Aquo-standaard om in de watersector 

data uit te wisselen; 

+ _ Ontsluiten van data in portalen zodat waterschappen inzicht verkrijgen 

in waterkwaliteit en waterveiligheid, droogte en waterbeheer. 

Wat heeft het programma gerealiseerd?   
Aquo-standaard 

Om alle data uit te kunnen wisselen, wordt de Aquo-standaard gebruikt. HW beheert, onderhoudt en actualiseert 

de Aquo-standaard. Deze standaard is van essentieel belang om data in de watersector uit te kunnen wisselen. De 

data portalen worden aangesloten op het Gegevensknooppunt Waterschappen. 

EU-rapportage voor de Kaderrichtlijn Water 

Elk waterschap heeft inzicht gekregen in de waterkwaliteit in haar wateren, hoe de waterkwaliteit zich verhoudt 

tot de omliggende waterschappen en in relatie tot de Europese norm. IHW ondersteunt bij het ontsluiten, 

uitwisselen en toetsen van de data. Op basis van deze data kan een waterschap sturen en keuzes maken welke 

maatregelen getroffen moeten worden, Nederland voldoet aan de Europese rapportageverplichtingen. 

Waterveiligheisportaal beheren en onderhouden 

IHW ondersteunt de waterschappen met data en informatiesystemen over hoe de primaire waterkeringen ervoor 

staan volgens nationale normen. Waar liggen deze dijken, voldoen ze aan de wettelijke normen, wat is het 

landelijke beeld. Op basis van deze data kan een waterschap sturen op dijkversterkingsprogramma's. De minister 

van Infrastructuur en Waterstaat kan hiermee op grond van de Waterwet de Tweede Kamer informeren over de 

toestand van de primaire waterkeringen 

Droogteportaal 

IHW heeft het beheer en onderhoud van het droogteportaal overgenomen van de provincie. Nu wordt het 

droogteportaal alleen nog gebruikt door de provincie/waterschappen in Brabant en Limburg IHW is gevraagd dit 

portaal verder te ontwikkelen, zodat er in de toekomst een landelijk beeld is van de grondwaterstanden. 

Slim watermanagement 

IHW, Rijkswaterstaat en het Waterschapshuis zijn gestart met het onderzoek hoe zij alle data en informatie 

kunnen ontsluiten die nodig zijn om het dagelijks beheer van het water slim te kunnen doen. Hierdoor kunnen de 

waterschappen sturing geven aan hun watersysteem. 
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*‘[ >\ 6.4 Programma 15 Kassiersfunct 

De kassiersfunctie heeft als ambitie om voor specifieke onderwerpen te 

fungeren als één contractpartij namens de waterschappen. Zowel 

juridisch als inhoudelijk is het soms de wens van contracterende partijen 

om met één partner als vertegenwoordiger van de sector te maken te 

hebben. 

  
Wat waren de geplande resultaten? ® 

- _ Twee beheerde contracten (Nationale Database Flora en Fauna 

(Bij12) en Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties (DROP) 

en een stabielere begroting; 

. _ Het functioneel beleggen van DROP bij één van de ‘ 

waterschappen; 

- _ Het toetreden van de waterschappen bij het bestuur van Bij12. 

Wat heeft het programma gerealiseerd? 

Nationale Database Flora en Fauna en Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties 

Naast kassiersfunctie vervult het Waterschapshuis de rol van contractmanagement voor NDFF (Nationale Database 

Flora en Fauna met Bij12) en DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties). 

D-Hydro 

D-Hydro maakt het mogelijk om simulaties te maken van overstromingen, stormvloeden, orkanen, golven, 

wateroverlast door hevige neerslag, sediment transport en morfologie, waterkwaliteit en ecologie. Naast 

kassiersfunctie heeft het Waterschapshuis sturing op het project geleverd en onderzoekt vragen die er speelden 

over open source. 

Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) 

Naast de kassiersfunctie heeft het Waterschapshuis ook mensen geworven voor de Unie van Waterschappen om 

mee te werken aan dit project. 

Softwareleverancier TMX 

Na het faillissement van softwareleverancier TMX heeft het Waterschapshuis namens negen waterschappen 

mandaat gekregen om de continuiïteit te waarborgen van de meetgegevens die TMX verzorgd. Met dat systeem 

worden de meetgegevens van waterstanden verwerkt waarmee sluizen, stuwen en gemalen (assets) worden 

aangestuurd 

Het heeft geleid tot een overname van de licentie en de software als ook het borgen van kennis en expertise door 

het aanstellen van een aantal ex-medewerkers van Kuipers Electronic Engineering. De continuïteit is voor de 

komende drie jaar geborgd. 
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7.  Jaarrekening 2022 

7.1.  Exploitatierekening naar programma's 

Het totaal van de programma's in 2022 laat het volgende financiële resultaat zien. 

Programma 1 Bestuur en organsatie 3335621] _3402047| _ 3338903 63144 63144 

r a 2 Kennis en verbinden 1203452| 1203492| 1028760 _ 174732 17473 

subtoaalinstandhoudi 4539 a605539| 4367663 _ 2a787e) 237876 

mma 3. Innovatie en transformatle 1403912| 1403912| _ 2379859| 24052 24052 

mma4. 1415490| 1361 105791 303686 303 

mma 5. Organisatie en samenwerkii 3251036| _ 3268: 2758 509710 50971 

mma 6 Informatie  Gatastromen 1667001| 1667001] 1475361] _ 191640| 15ì 

mma 7.I den 1770; 1720; 1611588| _ 106716| 10871 

mma 8. Watenveiligheid 27883 77883 228349 50482 50482 

mma 9. Watersysteem T8s2332| 1699082|  154960| _ 354473 412 

mma 10 Waterketen 2050814|  209081a|  1503370| _ 581494 5148 

mma 11 Bedrijfsvoeri d q 

mma 12 SAW@ T952717| 194470a|  1595625| _ 349079| 90 

mma 13 Basisdata 4589; 6i86219| 4573204 163013 16305 

mma 14, nformatiehuis water 1969; 2304272| _ 2284508| 19764 197 

a 15. Kasslersfunctie 1225887| 1225887| 1269375| _ 43488 

suntotaal proj 73456654| 25351270| zizessss| _ 4062275 & 163277 

saldo kostenplaatsen 8e0e| _ 13860 

otaal 7799576 zss10s2| 443875 1632779   
Onder de mutatie projectrekening is een bedrag van AHN opgenomen van € 669.649, welke in de 

balans onder de overige passiva als 'Gelden derden AHN' wordt verantwoord. Het totale saldo op de 

projectrekeningen zoals vermeld in de balans bedraagt ultimo 2022 € 963.130. Dit bedrag bestaat uit 

de mutatie projectrekening van € 1.632.779 minus AHN van € 669.649. 
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7.2. Exploitatierekening naar kosten - en opbrengstensoorten 

1e gewijzigde 

  

Realisatie ĳ Realisatie 
begroting 

Exploitatie 2022 2022 2021 

Baten 

Bijdragen deelnemers 25.251.762 | 25.994.751 | _ 22.580.108 

Overige opbrengsten 266.290 - 231464 

Incidentele baten en lasten - - - 

\wijziging in onderhanden projecten - - - 

Subtotaal| 25518052 | 25994751 | 22811571 

  

Lasten 

Kapitaallasten 290.301 304.400 190.346 

Personeelskosten 13003968 | 11894062 | 10.432.072 

Duurzame gebruiksgoederen 1075.585 - 487.798 

IGebruiks- en verbruiksgoederen 128.203 - 48691 

Huren en rechten 388.400 360.387 361531 

Belasting en verzekering 11.100 - 4253 

Overige diensten door derden 10.623.577 | 13435:902 | _11.286.881 
  

Subtotaal| 25.521.135 | 25.994.751 | 22811571 

Bedrijfsresultaat : E 

Financiële baten en lasten 

    

  

Bijzondere baten - - - 

Bijzondere lasten - : - 

Subtotaal| 

bestemming 

            
        Resultaat na result:   

7.3. Toelichting exploitatierekening 

Personeelskosten 

1e gewijzigde 

begroting 

Personeelskosten 2022 

Lonen en salarissen 

sociale lasten 

Realisatie Realisatie 

Pensioenlasten 

Personeel van derden 

studiekosten 

Overige personeelskosten 

13.003.968 11.894.062 10.432.072 

Voor een toelichting op het aantal FTE wordt verwezen naar paragraaf 3.3.7. 

  
Overige diensten door derden 

Dit betreft met name de ‘out of pocket’ kosten op de diverse producten en ingehuurd/ingeleend 

personeel. Zoals in de toelichtingen op de programma's is opgenomen vertonen veel producten een 

financieel positief resultaat. De gemaakte kosten voor programma's worden gedekt door 

(aanvullende) opbrengsten. 
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74. Balans 

Balans per 31 december 2022 

Activa 

Na voorstel resultaatbestemming 

|€ 

Immateriële vaste activa 

Immateriële vaste activa met economisch nut 7.284| 13.867| 

Materiële Vaste activa 

Materiële vaste activa met economisch nut 1.357.524| 1.366.434 

Totaal vaste activa 1.364.808] 1.380.300 

Vlottende activa 

|Voorraden - onderhanden werk 0 0 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd 

|korter dan 1 jaar 

\Vorderingen op openbare lichamen 1.199.140 658.662) 

|Overige vorderingen o| 0 

Saldo schatkistbankieren 6.632.411 5.439.592 

Totaal uitzettingen korter dan 1 jaar 7.831.551| 6.098.253 

|Overlopende activa 

|Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde 

bedragen 1028.465 805.107 

Liquide middelen 

Kassaldi 304 516 

Bank- en girosaldi 16.542) 16.956) 

ITotaal liquide middelen 16.846) 17.472) 

Totaal vlottende activa 8.876.863 6.920.832| 

Totaal activa 10.241671 ky]   
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Passiva 

Na voorste   
resultaatbestemming 

Eigen vermogen 

Algemene reserve 

Bestemmingsreserves 

Resultaat na bestemming 

Totaal eigen vermogen 

\Voorzieningen 

Overige voorzieningen 

\Vaste schulden met een looptijd van 1 jaar of 

langer 

Overige langlopende schulden 

[Totaal vaste passiva 

INetto vlottende schulden met een rentetypische 

looptijd korter dan 1 jaar 

Kasgeldlening 

Overige schulden (crediteuren) 

Overlopende passiva 

Afrekening Waterschappen e.0. 

saldo projectrekeningen 

[Overige passiva 

Totaal overlopende passiva 

ITotaal vlottende passiva   
Totaal passiva 
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31-12-2022 31-12-2021 

|e 

0 0 

0 0 

0 0 

Ĳ o 

0| 0 

262.669) 333.960| 

262.669 333.960) 

0 0 

2.248.172) 1.106.138) 

2.805.977| 1.596.143) 

963.130] 1.044.099) 

3.961.723 4.220.794 

7.730.831 6.861.036 

9.979.002 7.967.175 
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75. Waarderingsgrondslagen 

Algemeen 

De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Waterschapsbesluit en de regeling 

Beleidsvoorbereiding en verantwoording waterschappen. 

De cijfers van 2021 zijn, waar nodig, geherrubriceerd om vergelijkbaarheid met 2022 mogelijk te 

maken. 

(Im)materiële vaste activa 

De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingprijs verminderd met de cumulatieve 

afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen 

worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een 

vast percentage van de verkrijgingprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt 

afgeschreven Vanaf het moment van ingebruikname. 

Vlottende activa 

De vlottende activa zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien noodzakelijk wordt een 

voorziening voor oninbaarheid gevormd, De vlottende activa zijn direct opeisbaar en de financiële 

risico's zijn laag. 

Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd op nominale waarde en staan ter vrije beschikking. 

Eigen vermogen 

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het saldo van de rekening baten en lasten. De reserves 

zijn gewaardeerd tegen nominale waarde 

Voorzieningen 

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk 

zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden gewaardeerd 

tegen de nominale waarde van de uitgaven die naar verwachting noodzakelijk zijn om de 

verplichtingen af te wikkelen, tenzij anders vermeld. 

Pensioenregelingen 

De medewerkers van hWh zijn aangesloten bij het pensioenfonds ABP. De belangrijkste kenmerken 

van de pensioenregeling zijn: 

- Toepassing van middelloon regeling: 

- _ Het bestuur van ABP beoordeelt per jaar of indexatie mogelijk is: 

- Deactuele dekkingsgraad van ABP was op 31 december 2022 110,9%; 

- De beleidsdekkingsgraad van ABP was op 31 december 2022 118,6%. 

   

Op de Nederlandse pensioenregelingen zijn de bepalingen van de Nederlandse Pensioenwet van 

toepassing en worden op verplichte, contractuele of vrijwillige basis premies aan ABP betaald door 

hWh. De premies worden verantwoord als personeelskosten zodra deze verschuldigd zijn. 

Vooruitbetaalde premies worden opgenomen als overlopende activa indien dit tot een terugstorting 

leidt of een vermindering van toekomstige betalingen. Nog niet betaalde premies worden als 

verplichting op de balans opgenomen. 

Vaste schulden met een [ooptijd van 1 jaar of langer 

De schulden op lange termijn zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Vlottende passiva 

De schulden met een looptijd van korter dan 1 jaar zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. 

Opbrengsten en kosten verantwoording 

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en winsten 
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wordt slecht genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun 

oorsprong vinden voor het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van 

de jaarrekening bekend zijn geworden. 

Deels worden de kosten doorbelast aan de waterschappen op basis van de ook door de UW 

gehanteerde 45/55 regel Hierbij wordt 45% van de kosten gelijkelijk over de waterschappen 

omgeslagen en 55% verdeeld naar rato van de belastingopbrengsten van de waterschappen. Verder 

worden de verdeelsleutels naar oppervlakte, licentiegebruik, verloningen, vervuilingseenheden en de 

evenredige kostenverdeelsleutel gehanteerd. 

Opbrengsten van diensten wordt opgenomen naar rato van de mate waarin de diensten zijn verricht. 

De kostprijs van deze diensten wordt aan dezelfde periode toegerekend. 

De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij 

betrekking hebben. 

76. Toelichting balans 

Immateriële vaste activa 

Aanschafwaarde 

Boekwaarde 

Investeringen 

Afschrijvingen 

Duurzame waa 

i 

S aldo mutaties 

Stand per 31-12-2022 

  
De kosten van de software worden in vijf jaar afgeschreven. 

hWh jaarstukken 2022 versie 0.91 Pagina 41 



q hetWaterschapshuis 
Jaarstukken 2022 De kracht van samen 

Materiële vaste activa 

840997 340.947 175040 3450 1366435 

afschriingen des nvesteringen en aanpassingen 

  
De geactiveerde kosten betreffen de verbouwing en inrichting van het kantoor in Amersfoort, 

kantoorinventaris en hardware. De kosten van verbouwing en inrichting van het kantoor worden in tien 

jaar afgeschreven. Kantoorinventaris en hardware worden in vijf jaar afgeschreven. 

In 2020 is een nieuw huurcontract voor het kantoor afgestoten met de duur van 10 jaar. In 2020 is 

gestart met de verbouwing van de werkplekken en het vergadercentrum. Het nieuwe kantoor is vanaf 

1 april 2021 n gebruik genomen. Vanaf dat moment zijn ook de afschrijvingen van de gerelateerde 

verbouwingskosten en nieuw aangeschaft meubilair gestart. 

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 

Uitzettingen met een rentetypische loop' 

korter dan 1 jaar 

  

  

  

  

  

Vorderingen op openbare lichamen 1.199.140| 658.662| 

Overige vorderingen o| o| 

Voorziening dubieuze debiteuren 0 

NWB schatkist 6.632.411| 
          

Totaal nESN 
  

De vorderingen op openbare lichamen zijn gestegen ten opzichte van 2021. Gelet op de 

ouderdomsanalyse is er geen reden om een voorziening voor dubieuze debiteuren te treffen. Onder de 

vorderingen op openbare lichamen zijn alle vorderingen opgenomen op de waterschappen, 

Rijkswaterstaat en enkele andere openbare lichamen. Deze vorderingen zijn direct opeisbaar en de 

financiële risico's zijn laag. 

Als gevolg van schatkistbankieren dient hWh alle middelen boven de drempel van € 250.000 af te 

romen. Er wordt gebruik gemaakt van de faciliteit van de NWB om het saldo automatisch af te romen 

naar de schatkist. Het saldo schatkistbankieren is direct opeisbaar en de financiële risico's zijn laag. 

De gemiddelde stand op de NWB betaalrekening per kwartaal bedroeg: 

1° kwartaal 2022 €289.614 

2° kwartaal 2022 € 20.560 

3* kwartaal 2022 € 10.000 

4° kwartaal 2022 € 24599 
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Het eerste kwartaal van 2022 lag het saldo boven het gemiddelde van € 250.000. In het eerste 

kwartaal zijn de bijdragen aan de begroting 2022 gefactureerd en eveneens grotendeels ontvangen 

per bank, Het is een aantal maal voorgekomen dat een bedrag op vrijdag werd ontvangen en pas op 

maandag door de NWB werd afgeroomd naar de schatkist. Het ontvangen bedrag heeft daardoor een 

weekend op de betaalrekening gestaan. Dit veroorzaakt het hoge gemiddelde saldo, Dit i met de 

systematiek van automatisch afromen echter onvermijdelijk. 

Overlopende activa 

      

  

  

        

Overlopende activa 12-2022 2021 

Te ontvangen bedragen 0 | 

Vooruitbetaalde bedragen 480.943 363.468 

Te vorderen BTW 547.523 441639 

Totaal 1.028.465 805.107 

De vooruitbetaalde bedragen betreft voornamelijk licenties die voorafgaand aan het jaar betaald 

dienen te worden. 

De BTW aangifte heeft tot gevolg dat er een te vorderen post is opgenomen. 

De overlopende activa zijn direct opeisbaar. De financiële risico's ten aanzien van de overlopende 

activa zijn (aag. 

Liquide middelen 

  

  

  

        

Liquide middelen 31-12-. 1022 31-12-2021 

Kas (Amers foort) 516 

Rabobank 6 54Z 6,956 

Kruis pos ten 0| 

NWB 0000 0.000 

Totaal 16.846 17.472 

De liquide middelen zijn vrij opneembaar. In 2012 is de borgstelling van de waterschappen beëindigd. 

Door het schatkist bankieren is het saldo aan liquide middelen laag. 

Algemene reserve 

Als gevolg van de in 2017 verwerkte stelselwijziging heeft hWh geen algemene reserve, maar worden 

alle resultaten op de begrotingsprogramma's afgerekend met deelnemers. Dit wordt onder de post 

‘afrekening waterschappen' verwerkt. Hierdoor heeft hWh altijd een exploitatieresultaat van níhil. 

Vaste schulden met een looptijd van 1 jaar of langer 

  

\Vaste schulden met een looptijd van 1 jaar of Toevoeging 

langer 31-12-2021 2021 Onttrekking 2021 __31-12-2022 

Langlopende schulden personeel 97.910| 0l 42.679| 55.231| 
2 g 07,438 

EE { 262.669 

  

      

   

      

Vervaltna5 

jaar 

Vaste schulden meteeen looptijd van 1jaarof Vervalt binnen 1 Vervalt binnen 

langer jaar 2.5 jaar 

   

         

        Langlopende s chulden personeel 42.679) # -42.678] 

Incentive huurcontra 28.612) 114 448 64.378] 

Totaal 71.291 B ATE] 21.699 
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De langlopende schuld betreft aangegane verplichtingen voor personeel en een ontvangen incentive 

over de looptijd van het huurcontract. De incentive wordt verspreid over de totale looptijd van het 

huurcontract. Over de langlopende schulden wordt geen rente vergoed. 

Overige schulden (crediteuren) 

Kortlopende schulden 31-12-2022 31-12-2021 

ICrediteuren 2.248.172| 1.106.138) 

Totaal 2.248.172 1.106.138   

De crediteuren ultimo 2022 hebben voornamelijk betrekking op werkzaamheden door waterschappen 

en derden ten behoeve van projecten. In de crediteuren is een schuld aan openbare lichamen 

opgenomen van € 734.916. 

Afrekening waterschappen 

Afrekening waterschappen 31-12-2022 31-12-2021 

|Afrekening waterschappen 2021 

|Afrekening waterschappen 2022 

IE 

  

  

De afrekening waterschappen zijn gelden die worden gerestitueerd aan de waterschappen. 

Saldo Projectrekeningen 

  

Saldo projectrekeningen 31-12-2022 Mutatie 31-12-2021 

[Programma AHN en Beeldmateriaal 943.366 -120.585 1.063.952 

Programma IHW 19.764 39.616 -19.852 

Totaal EE -80.969 1.044.099 

Voor projecten heeft hWh een regie- en beheerfunctie. hWh werkt met geïnde gelden waaraan door 

de betrokken deelnemers een specifieke doelbestemming is gegeven. hWh zet hiervoor 

projectmanagement in. Prestaties worden op basis van een vooraf vastgestelde verdeelsleutel 

omgeslagen over de betrokken deelnemers. Verschillen tussen realisatie en begroot leiden tot een 

saldo op een projectrekening. 

Overige passiva 

  

  

  

  

  

        

Overige passiva 31-12-2022 31-12-2021 

[Te betalen salaris/loonheffing 241.328 168.437| 

Verlofuren 123333 109.443 

[Te betalen BTW | | 

[Gelden derden AHN 669649 675.255 

Nog te betalen kosten 2.741.543 3.267.659 

Vooruit gefactureerde bedragen 185.871| | 

Totaal 961723 20.794 

     

De overgebleven gelden van AHN kaartverkoop zijn opgenomen als ‘gelden derden AHN'. Het AHN 

project zit inmiddels in de fase van open data. De resterende projectgelden zijn van RWS en de 

waterschappen. De stuurgroep AHN gaat over de bestemming van deze gelden. 
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Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen 

In de tabel hieronder worden de grootste contracten weergegeven die zijn aangegaan door hWh. 

1/Govroam 42.955 35.500 

3[VKA, Auditdiens ten 208.120 172.000 

n, 4 

5|VanderS at, s atelietdata 80.102 66.200 

7|Previder, hosting WKP 36.300 30.000 

8/[KOOP, DROP - 1.935 299.120 

9|Bechtle, Micros oft licenties 60.000 

10|Vormvijf, communicatie 24. 20.000 

12[MvGM huur kantoorruimte 372.378 | __307.750 

P 

14|As olutions, licenties Ü 58,080 48.000 

15|S im beheer website hWh 24.200 20.000 

16[s para, medewerkers frontoffice 163.350[ _ 135.000 

17|Branderhorst, schoonmaak 60. 50.000 

18[mplementatie S$ O Winnovatie 423 35.000 

19[Has hkoning, opleidiì mma DEEP 579.268| _ 478.734 

9 

z1/Microsoft, support Kenniscentrum 726.000[ _ _600.000 

23|Nieuwland, DAMO 140.360 116.000 

24|Kadaster, PDOK beheerkosten 26.620 22.000 

25|Verdonck, auditdiens ten V&P 210.238 173.750 

[Enigmatry, B&O vangstregistratie 121.000 100.000 

28|K NM, onderzoek neers agmetingen 72.600 60.000 

305 trategie & im aanvulling Prc es WK 22.688 18.750 

32|[RHDHV, ontwikkeling rioolvreemdwatertool 30.250 25.000 

33[CSN- c en dis tributie voor data BÍ 17.532 14489 

34|Eurosense, perceel 460.003 380.168 

35|Geocart, perceel2 442.981 366.100 

37|Eurosense, perceel4 422.784 349.408 

39/5 lagboom&Peeters, perceel6 421.080 348.000 

40|Geadelta, controle AHN s pecial 23813 19.680   
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41|Mirama 

42|Mramap, perceel2 

43|Eurosense, perceel3 

44|Geodelta, realis atie hoo; chi 

rceell 

ters AHN 

46|Ecosys, waterkwaliteit API 

48|Leon Verhaegen, advies stri kaart 

50|Doclogic, Join cloud migratie 

ST licentie 

52|Raws ervices, ontvlec! en 

53[Radancy, campangeproductie 

E 

timalis atie 

55|Vijverberg, s trij 

57|[RA12, accountans controle 

IRM36, S AAS -software licent 

59/|AIllS olutions, contractenmodule 

6O[NDIX, Glasvezel 

BTW positie 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

2023 

2024 

2023 

202 

ikaart functionaris gegevens bes chermi 

2026 

2023 

2023 

2023   
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674.500 

323.000 

247.475 

64600 

816.145 

390.830 

299.445 

78.166 

12.100 10.000 

60.500 50.000 

30.250 

20.183 

19.312 

1282 

25.000 

16.680 

15.960 

10.600 

15.125 12.500 

39.930 33.000 

14.798 12.230 

16940 14.000 

18. 15.000 

Eind 2018 deed de belastingdienst een niet verwachte uitspraak betreffende de BTW positie van hWh. 

hWh zou jegens waterschappen niet vrijgesteld van BTW presteren. hWh heeft bezwaar tegen deze 

uitspraak ingediend en is in december 2019 door de bezwaren commissie hierin gehoord. In 2020 heeft 

de belastingdienst het bezwaar afgewezen. Eind 2020 heeft hWh een beroepsprocedure gestart. In 

februari 2022 heeft de zitting bij de rechtbank plaatsgevonden, waarbij de rechter hWh in het gelijk 

heeft gesteld. De belastingdienst heeft inmiddels te kennen gegeven in cassatie te gaan bij de Hoge 

Raad tegen deze uitspraak. Wij zijn in afwachting van het vervolgtraject. De uitkomsten hiervan zijn op 

dit moment vooralsnog onbekend. 

hWh jaarstukken 2022 versie 0.91 Pagina 46 



Jaarstukken 2022 

7.7. Topinkomens 

  

q hetWaterschapshuis 
De kracht van samen 

  

ng van bestuurders en hoogste leidinggevenden mag niet uitstijgen boven een 

beloningsmaximum, gebaseerd op het brutosalaris van een minister. Voor 2022 is dit bedrag (inclusief 

onkostenvergoedingen en werkgeversdeel pensioen) bepaald op € 216.000, gebaseerd op het 

algemene bezoldigingsmaximum. 

Voor hWh is het volgende van toepassing 

e De secretaris-directeur van hWh wordt op grond van de Wet Normering topinkomens 

aangemerkt als topfunctionaris. Er vindt geen overschrijding van de WNT norm plaats. 

e Ook voor de bestuurders vindt publicatie plaats, de bestuurders vervullen hun functie echter 

onbezoldigd. 

e _ Naast de hier vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een 

dienstbetrekking die in 2022 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke 

drempelbedrag hebben ontvangen. 

Specificatie bezoldiging topfunctionarissen: 

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

bedragen x €1 G.J.A. Smits 

Functiegegevens Secretaris directeur 

Aanvang en einde functievervulling 01/01:31/12 

in 2022 

‘Omvang dienstverband (als 10 

deeltijdfactor ín fte) 

Dienstbetrekking? ja 

Bezoldiging 

Beloning plus belastbare 

onkostenvergoedingen 145643 

Beloningen betaalbaar op termijn 22722 

Subtotaal 168.365 

Individueel toepasselijke 

bezoldigingsmaximum 216.000 

77- Onverschuldigd betaald en nog N Vt 

niet terugontvangen bedrag 

Bezoldiging 168.365 

Het bedrag van de overschrijding en 

de reden waarom de overschrijding Nyt. 

al dan niet is toegestaan 

Toelichting op de vordering wegens v   onverschuldigde betaling 
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Gegevens 2021 

  

  

  

  

  

bedragenx€1 G.J.A. Smits 

Functiegegevens Secretaris directeur 

Aanvangen einde functievervulling 1/1/-31/12 

in 2021 

‘Omvang dienstverband (als 10 

deeltijdfactor in fte) 

Dienstbetrekking? ja 

Bezoldiging 
  

Beloning plus belastbare 

  

  

  

  

  

      

onkostenvergoedingen 140.282 

Beloningen betaalbaar op termijn 22197 

Subtotaal 162.479 

Individueel toepasselijke 209.000 
bezoldigingsmaximum 

Bezoldiging 162.479 

  

      cificatie bezoldiging bestuurders: 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Functie Naam Beloning Opmerking 

Voorzitter P.H.W.M. Daverveldt Onbezoldigd | Delfland 

Lid Dagelijks bestuur | J. Verdoold Onbezoldigd | Schieland en de Krimpenerwaard 

Lid Dagelijks bestuur | RLM. Sleijpen Onbezoldigd | Limburg 

LidDagelijks bestuur | H. Van Agteren 'Onbezoldigd | Vechtstromen 

Lid Dagelijks bestuur P.C.M. Ketelaars Onbezoldigd | Aa en Maas 

Lid Algemeen bestuur | B. de Buisonjé 'Onbezoldigd | Amstel, Gooi en Vecht 

Lid Algemeen bestuur | H.P. Verroen Onbezoldigd | Brabantse Delta! 

Lid Algemeen bestuur | A. Ten Cate Onbezoldigd | Brabantse Delta 

Lid Algemeen bestuur | V. Lokin Onbezoldigd | De Dommel 

Lid Algemeen bestuur | H. Odink Onbezoldigd | Drents Overijsselse Delta 

LidAlgemeen bestuur | L Kroon Onbezoldigd | Fryslan 

Lid Algemeen bestuur | S. Borgers Onbezoldigd | Hollands Noorderkwartier 

Lid Algemeen bestuur | H. Wagemakers Onbezoldigd | Hollandse Delta?           
  

hWh jaarstukken 2022 versie 0.91 Pagina 48 



  

Jaarstukken 2022 

á hetWaterschapshuis 
De kracht van samen 

  

Lid Algemeen bestuur 
H. van der Drift 

Onbezoldigd 
Hollandse Delta? 

  

  

  

Lid Algemeen bestuur | J. Bartelds Onbezoldigd | Hunze en Aa's 

Lid Algemeen bestuur | E. Luitjens Onbezoldigd | Noorderzijlvest 

Lid Algemeen bestuur | BJ. Bussink Onbezoldigd | Rijn en IJsseP 

  

Tid Algemeen bestuur F. Wissing - Kunst Onbezoldigd Rijn en IJssel? 

  

Tid Algemeen bestuur 
T. Fierens 

Onbezoldigd Rijnland 

  

Tid Algemeen bestuur G. den Hartog Onbezoldigd 
Rivierenland 

  

Lid Algemeen bestuur 
J.Haan 

Onbezoldigd De Stichtse Rijnlanden® 

  

Lid Algemeen bestuur C. Jansen op de Haar Onbezoldigd De Stichtse Rijnlanden® 

  

Tid Algemeen bestuur 
N. van Zoelen 

Onbezoldigd De Stichtse Rijnlanden® 

  

Tid Algemeen bestuur P. Gaynor Onbezoldigd 
Vallei en Veluwe 

  

Lid Algemeen bestuur AJG. Poppelaars Onbezoldigd 
Scheldestromen 

  

Lid Algemeen bestuur   J. Caris   Onbezoldigd   Zuiderzeeland 
  

T [ De heer H.P. Verroen i na 21 april 2022 geen lid meer van het Algemeen bestuur; zijn positie in 

het Algemeen bestuur s 14 juli 2022 vervangen door de heer A. ten Cate. 

  

7 | De heer H. Wagenmakers is na 21 april 2022 geen lid meer van het Algemeen bestuur: zijn positie 

in het Algemeen bestuur is 14 juli 2022 vervangen door de heer H. van der Drift. 

  

7 | De heer Bussink is na 13 januari 2022 geen lid meer van het Algemeen bestuur; zijn positie in het 

Algemeen bestuur is 21 april 2022 vervangen doo mevrouw Wissing. 

  

+ | De heer Haan i na 13 januari 2022 geen lid meer van het Algemeen bestuur; zijn positie in het 

  
Algemeen bestuur is 21 april 2022 vervangen door de heer Jansen op de Haar. De heer Jansen op 

de Haar is na 21 april 2022 geen lid meer van het Algemeen bestuur; zijn positie in het Algemeen 

bestuur is 1 december 2022 vervangen door mevrouw Van Zoelen. 
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Besluit Algemeen bestuur 

BESLUIT 

Het Algemeen bestuur van Het Waterschapshuis; 

Gezien het voorstel van het Dagelijks bestuur d.d. 30 maart 2023; 

Gelet op artikel 42 van de Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis; 

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 af te rekenen 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). 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 20 april 2023. 

Het Algemeen bestuur voornoemd, 

P.H.W.M. Daverveldt, voorzitter G.J.A. Smits, secretaris 
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8. Bijlagen 

81 EMU saldo 

JCentraat Bureau voor de Statistiek 

Sector Overheidstinanciën n consumentenprizen 

Janw oorcnummer 25000, 2490 XA Den Haag 

Algemene gegevens: 

  

Omschrijving x € 1000,- 

1 _ Expboitatiesaldo vóór toevoeging aan cq. onttrekking uit resenes 

(zie BBV, artikel 17c) 

2 _ Afschrijingen ten laste van de exploitatie 

  

3 _ Bruto dotaties aan de post voorzi 

exploitatie 

ingen ten laste van de 

4 _ Inesteringen in (m)materiële vaste activa die op de balans worden 

geactiveerd 

$ _ Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Urie en 

overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in 

mindering zijn gebracht bij post 4 

  
6 _ Desimesteringen in (m)materiële vaste activa: 

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen 

verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord 

7 _ Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken d. 

(alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) 

8 Baten bouwgrondexploitatie: 

Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord 

9 _ Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties 

‘met derden betrefien 

10 _ Lasten ivn transacties met derden, die niet via de onder post t 

genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de 

Teseres (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die 

‘nog niet vallen onder 6én van bovenstaande posten 

11 Verkoop van effecten: 

a Gaat u effecten verkopen? (a/nee) 

b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? Ie e=| 

Berekend EMU-saldo   
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