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Inhoud

• Input

- jaarrekening `18 / bestuursrapportage `19

- bestuurlijke besluiten m.b.t. uitgangspunten (conform DB-voorstel)

- besluitvorming sinds begroting 2019

• Financiële situatie 

- kostenontwikkeling (autonoom en besluiten)

- behalen doelstellingen m.b.t. investeringen

• Onzekerheden



     Jaarrekening / bestuursrapportage

Jaarrekening
- Structurele impact afwijkingen maatregelen jaarrekening beperkt, in 2019 gerond zonder grote 

aanpassingen op programmering;

- Financieel resultaat jaarrekening sterk positief; o.a. door batenzijde. Trendanalyse 2016 t/m 2018 
leidt tot structurele bijstelling financieel perspectief;

- Meer ruimte voor egalisatie van de tarieven 2020-2023.

Bestuursrapportage
- Voortgang maatregelen 2019 in lijn met de begroting;

- Geen kredietoverschrijdingen (buiten MOR), geen nieuwe afwijkingen projecten;

- Financiële ontwikkelingen gemeld in de bestuursrapportage zijn vertaald naar de meerjarenraming 
(bijv. dividend NWB, brandstofprijzen, enz.).

• Input

• Financiële situatie 

• Onzekerheden



Bestuurlijke besluiten (kaderstelling)

Bestuurlijke besluitvorming t/m april opgenomen in begrotingsbrief.

Personeelslasten

-Cao stijging 2,5% structureel per 2020 (hoger dan in begroting `19)

Kapitaallasten 

-Hogere realisatiegraad investeringsportefeuille (2020-2023)

-Renteverwachting nauwkeuriger bepaald

Goederen en diensten

-Inflatie 2% per jaar

-Majeure prijsstijgingen zijn verwerkt als autonome ontwikkeling

• Input

• Financiële situatie 

• Onzekerheden



Bestuurlijke besluitvorming nov `18 / april `19

• Input

• Financiële situatie 

• Onzekerheden

Besluit Besloten 
door 
gremium

Omvang (€)
In 2020

Omvang (€)
In 2023

Watersysteem
Stedelijk Water (Fluvius) AB (dec) 0 800.000
Watererfgoed en ruimtelijke kwaliteit AB (feb) 35.000 35.000 
HVO motorbrandstoffen AB (april) 100.000 100.000
Beheer en onderhoud Zwartewaterland DB (maart) 50.000 50.000
Stowa - Kennisimpuls waterkwaliteit DB brief (nov) 50.000 50.000



Bestuurlijke besluitvorming nov `18 / april `19
• Input

• Financiële situatie 

• Onzekerheden

Besluit Besloten 
door 
gremium

Omvang (€)
In 2020

Omvang (€)
In 2023

M&O

Begroting HWH AB (feb) 46.000 46.000
Formatieruimte energiebeheer AB (april) 80.000 80.000
Begroting GBLT AB (mei) 71.000 286.000
Herziening kostentoedeling AB (dec) 25.000 0
Dienstverlening aan Aqualysis DB (brief) 100.000 100.000

Totaal 557.000 1.547.000



Financiële situatie: 
Van meerjarenraming 2019-2022 naar 
begrotingsbrief 2020-2023

 Bij begroting 2019 was er nog geen berekening 2023, maar wel incidentele budgetten 2022.
 Ontwikkeling kapitaallasten op basis van verdere verkenning investeringsvoornemens.
 Kapitaallasten worden 0,8 mln. gunstig beïnvloed door dividend Waterschapsbank

 Lastenzijde 2020 2021 2022 2023* Sheet
         
Vertrekstand (begroting 2019) 125,0 126,0 129,2 129,2
Δ Goederen en diensten -0,9 -1,3 -0,8 0,3 9
Δ Kapitaallasten -2,6 -3,0 -2,6 -0,1 10
Δ Personeelslasten 0,9 1,2 1,4 2,3 12

Δ Lastenniveau -2,6 -3,1 -2,0 2,5

Nieuwe vertrekstand (begroting 2020) 122,4 122,9 127,2 131,7

Negatief bedrag = minder lasten (voordeel); positief bedrag = meer lasten (nadeel)

• Input

• Financiële situatie 

• Onzekerheden



Goederen en diensten  2020  2021 2022  2023 Sheet

Vertrekstand (begroting 2019) 47,1 45,4 46,3 46,3

Effecten autonome ontwikkelingen 1,6 1,0 1,0 1,8 bijlage

Besparing (jaarrekening 2018)* -3,0 -3,0 -3,0 -3,0

Gepasseerde besluiten 0,5 0,7 1,2 1,5 6 t/m 8

Δ Goederen en diensten (subtotaal) -0,9 -1,3 -0,8 0,3

Totaal (begrotingsbrief 2020) 46,2 44,1 45,5 46,6

Financiële analyse: 
ontwikkeling lastenzijde – goederen en diensten

*Totale structurele effect van de jaarrekening

• Input

• Financiële situatie 

• Onzekerheden



Financiële situatie: ontwikkeling lastenzijde 
– Kapitaallasten

Treasury & kapitaallasten 2020 2021 2022 2023 Sheet

Vertrekstand (begroting 2019) 35,8 38,4 40,1 40,1

Minder afschrijvingen -0,5 -0,5 -0,1 1,3

Minder rentelasten -1,3 -1,7 -1,7 -0,6

Saldo excl. NWB -1,8 -2,2 -1,8 0,7 11

Dividend NWB -0,8 -0,8 -0,8 -0,8

Saldo -2,6 -3,0 -2,6 -0,1

Totaal (begrotingsbrief 2020) 33,2 35,4 37,5 40,0

 Dividend is een gevolg van besluit NBW (87%/13% te verdelen)
 Minder rente en afschrijvingen is gevolg van: 
      - hoogte concerncorrectie 
      - verloop marktrente / renteverwachting
      - hoogte/timing uitgaven

• Input

• Financiële situatie 

• Onzekerheden



Analyse kapitaallasten

Jaar Concern corr. Rente Programmering* Totaal

2020 0,4 -1,1 -1,1 -1,8

2021 0,7 -1,3 -1,4 -2,2

2022 0,7 -1,5 -1,0 -1,8

 Concerncorrectie is verlaagd i.v.m. toenemende realisatiegraad investeringen. 

 Rentelasten verlaagd door lagere rente nieuw geldleningen. 

 Wijzigingen in programmering betreffen verlate of goedkopere realisatie ten 
opzichte van begroting 2019 (mogelijk tussentijds gewijzigd).

Bedragen * €1 mln.

* Wijzigingen in programmering op hoofdlijnen toegelicht in de bijlage

• Input

• Financiële situatie 

• Onzekerheden



Financiële situatie: ontwikkeling 
lastenzijde – personeelslasten

(€ * 1 mln.) 2020 2021 2022 2023
begroting 2019-2022 42,1 42,2 42,8 42,8
begrotingsbrief 2020-2023 43,0 43,4 44,2 45,1
Verschil 0,9 1,2 1,4 2,3

Autonoom 2020
Loonindex +2,5% 
(mjb 2019 +1,5%) 0,4
Premies 0,4
Overige 0,1

0,9

 Toename cao ontwikkeling heeft een steeds groter effect op de begroting.
 Premiestijging is berekend op basis van de actuele uitgangspunten (2019).
 Overige ontwikkelingen van beperkte omvang (watererfgoed en energiebeheer)

• Input

• Financiële situatie 

• Onzekerheden





Ontwikkeling batenzijde (excl. sturing)

Baten 2020 2021 2022 2023

Lasten begroot 125,0 126,0 129,2 129,2

Lasten mutaties -2,6 -3,1 -2,0 2,5

Gewijzigde lasten te dekken via baten 122,4 122,9 127,2 131,7

Inzet reserves (conform begr. `19) -5,3 -0,6 1,5

Belastingopbrengsten 117,1 122,3 128,7 131,7

-Reserve positie jaarrekening 2018 geeft mogelijkheid tot extra inzet egalisatiereserve.

-Aanvullen egalisatiereserve waterketenbeheer in 2022 kan mogelijk achterwege 
blijven.

• Input

• Financiële situatie 

• Onzekerheden



Batenontwikkeling

 Stijging van 114,8 (2019) tot 131,7 mln. in 2023 betekent 
gemiddeld ca. 4% stijging. 

 Beperkte inzet reserves nodig om tarief (technisch) te egaliseren.

Scenario`s 
1. Huidige inzet
2. 0 inzet
3. Gestage ontwikkeling 
        (alleen 2020, ca. 4 mln.)
4. Volledige inzet 2020 t/m 2022

• Input

• Financiële situatie 

• Onzekerheden

*Belastingprofielen zijn opgenomen in het bestuursvoorstel 

2020 2021 2022 2023
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Procestuele ontwikkeling batenzijde begroting
(t.o.v. BAW-norm)

BAW B 2019 BB 2020 (1)

BB 2020 (2) BB 2020 (3) BB 2020 (4)



Onzekerheden

- Bestuursprogramma op hoofdlijnen: Aanpassingen 
perspectief via bestuursvoorstellen; financiële impact is nog 
onzeker. 

- Onzekerheden: mogelijke impact nog te nemen besluiten.

- Onzekerheden ingeschat 

     naar ordegrootte, om 

     perspectief te schetsen.

Label Range € (2023) Impact

1 <100.000 50.000

2 100.000 tot 250.000 175.000

3 250.000 tot 500.000 375.000

4 500.000 tot 1.000.000 750.000

5 > 1.000.000 n.t.b.

Ordegrootte financiële onzekerheden 

• Input

• Financiële situatie 

• Onzekerheden



Onzekerheden (deel 1 van 2)

Noemer Range (label)

Onzekerheden

- Overige keringen (investeringen) 1

- Exotenverwijdering 2

- Kapitaalmarktontwikkeling (rente) 3

- Dividend waterschapbank (voordelig) 5 (voordelig)

- Cao ontwikkeling (meerder periodes) 4 (nadelig en voordelig)

- Inzicht in staat assets (bijv. baggeren, bruggen, bomen, enz.) 5

- Voorinvestering digitalisering (kapitaallasten) 1

- Verwerkingskosten slib 3

- Interbestuurlijk programma pm

- Saneringswerkzaamheden (incidentele uitgaven) 4

• Input

• Financiële situatie 

• Onzekerheden



Onzekerheden (deel 2 van 2)
Noemer Range (label)

Onzekerheden

- Fin impact bestuursprogramma op hoofdlijnen 0,8% lastentotaal

- Personeel t.b.v. realisatiegraad projecten 3

- Behalen KRW doelen eigen assets 3

- Continueren duurzaamheidsprogramma 3

- Prijsontwikkeling (inkooppakket zuiveringsbeheer) 3

• Input

• Financiële situatie 

• Onzekerheden

Verwacht financiële impact van onzekerheden is gebaseerd om de verwachte 
gevolgen





Alternatieve batenontwikkeling 
(incl. maximale onzekerheden)

Onzekerheden leiden (in potentie) tot een groei van aanvullend 1% a 1,5% per boekjaar

Scenario`s 
1. Huidige inzet
2. 0 inzet
3. Gestage ontwikkeling 
        (alleen 2020, ca. 4 mln.)
4. Volledige inzet 2020 t/m 

2022

• Input

• Financiële situatie 

• Onzekerheden

2020 2021 2022 2023
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Procentuele ontwikkeling batenzijde begroting
(incl. maximale onzekerheden)

BAW BB 2020 (1) BB 2020 (3)



Nog te maken keuzes richting begroting 2020

 Toevoegen van uitwerking bestuursprogramma op hoofdlijnen 
aan meerjarenraming via uitwerking van onderbouwde 
voorstellen;

 Verwerking in begrotingsvoorbereiding is mogelijk t/m 
september;

 Bij uitwerking zal relatie worden gelegd met de bij deze 
begrotingsbrief gevoegde doelen. 
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