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ONDERWERP
Jaarstukken 2018 

VOORSTEL
1. Kennis te nemen van het accountantsverslag en de controleverklaring. 
2. De jaarstukken 2018 vast te stellen overeenkomstig het ontwerp.
3. Overeenkomstig het algemeen bestuur besluit van 27 november 2018 ten aanzien van het 

weerstandsvermogen de volgende mutaties ten aanzien van de reserves te doen:
a. een bedrag van € 1.700.000 van de taak watersysteembeheer te onttrekken aan de 

egalisatiereserve watersysteembeheer en toe te voegen aan de algemene reserve 
watersysteembeheer

b. een bedrag van € 1.080.000 van de taak zuiveringsbeheer te onttrekken aan de algemene 
reserve zuiveringsbeheer en toe te voegen aan de egalisatiereserve zuiveringsbeheer

Bij de behandeling op 27 november 2018 is besloten om bovenstaande mutaties definitief te 
effectueren bij het vaststellen van de jaarstukken.

4. Het negatieve exploitatiesaldo van de taak watersysteembeheer, een bedrag van € 489.865, te 
onttrekken aan de egalisatiereserve watersysteembeheer. 

5. Het positieve exploitatiesaldo van de taak zuiveringsbeheer, een bedrag van € 618.058, 
toevoegen aan de egalisatiereserve zuiveringsbeheer.

SAMENVATTING
Hierbij bieden wij u de jaarstukken 2018 van Waterschap Drents Overijsselse Delta aan.
Het financiële resultaat in 2018 is een exploitatie overschot van € 0,1 mln. In de primitieve begroting is 
uitgegaan van een tekort van € 5,0 mln. te dekken door een onttrekking aan de bestemmingsreserves 
voor tariefsegalisatie. Het financieel resultaat is derhalve € 5,1 mln. voordeliger dan begroot. Dit wordt 
grotendeels veroorzaakt door een voordeel op de goederen en diensten ad € 5,7 mln. (zoals 
boekwinst verkoop gronden, teruggave omzetbelasting, actuele waardering van voorzieningen), het 
niet besteden van de geraamde post voor onvoorzien (€ 0,2 mln.) en meevallende 
belastingopbrengsten (€ 0,1 mln.). Daarentegen vielen de personeelslasten (€ 0,2 mln.) en 
kapitaallasten (€ 0,7 mln.) hoger uit dan begroot. In de begroting 2018 waren 71 maatregelen 
opgenomen. Van deze maatregelen zijn er 46 volgens planning uitgevoerd, 18 maatregelen zijn deels 
uitgevoerd en 7 zijn er niet gerealiseerd.
De effecten van eerdere rapportages over het jaar 2018 zijn zoveel mogelijk meegenomen in de 
begroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022.
De jaarrekening is door de accountant voorzien van een goedkeurende verklaring.

BESTUURLIJKE AANDACHTSPUNTEN 
Het jaarverslag bevat de programmaverantwoording en de financiële beschouwingen over het 
afgelopen begrotingsjaar. De jaarrekening is een financieel verantwoordingsdocument, waarin de 
balans en de exploitatierekening zijn opgenomen. Deze wordt samen met het jaarverslag ter 
vaststelling aangeboden aan het algemeen bestuur.
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De accountant geeft naast het getrouwheidsoordeel ook een oordeel over de financiële rechtmatigheid 
van de totstandkoming van de baten, lasten en balansmutaties. Daarnaast geeft deze middels zijn 
controleverklaring een oordeel over de getrouwheid en financiële rechtmatigheid van de jaarrekening. 
De jaarrekening is geheel financieel van aard. 

De accountant heeft een goedkeurende verklaring verstrekt, ook op het aspect rechtmatigheid. De 
accountant adviseert om de ontwikkeling van de schuldpositie te analyseren. Na vaststelling van de 
begroting 2020 en meerjarenraming 2021-2023 zal er een analyse van de schuldpositie worden 
gemaakt.

Met betrekking tot inkoop is er één onrechtmatigheid geconstateerd.
Deze onrechtmatigheid komt voort uit onze rechtsvoorgangers en is voorgaande jaren ook 
opgenomen in het accountantsverslag. M.b.t. deze onrechtmatigheid (datalijnen) is er reeds een 
aanbesteding geweest. Het omzetten van de lijnen vergt veel tijd; de verwachting is dat pas eind 2019 
alle lijnen zijn overgezet. De auditcommissie heeft de accountant gevraagd om specifiek aandacht te 
besteden aan de juiste wijze van toerekenen van kosten aan investeringsprojecten. De accountant 
heeft tijdens de controle vastgesteld dat dit op de juiste wijze gebeurd. De jaarverslaglegging en het 
accountantsverslag zijn, conform de bepalingen in de Waterschapswet, twee weken voor de 
behandeling in het algemeen bestuur ter inzage gelegd. 

FINANCIËLE BESCHOUWINGEN 
Het exploitatieresultaat over 2018 is € 5,1 mln. voordelig ten opzichte van de primitieve begroting. In 
de financiële beschouwing worden eerst de belangrijkste afwijkingen op de exploitatie lasten toegelicht 
en vervolgens de afwijkingen op de inkomsten. 

Exploitatielasten 
De exploitatielasten zijn € 5,0 miljoen lager uitgevallen dan begroot:

Betreft  Verschil

Personeelslasten                             -0,2 

Goederen en Diensten                              5,7 

Kapitaallasten                             -0,7 

Onvoorzien                              0,2 

Totaal exploitatielasten                              5,0 

De afwijking van € 5,0 miljoen bestaat uit autonome ontwikkelingen (inclusief vertragingseffecten 
veroorzaakt door derden) en eigen keuzes. 

De voordelen uit autonome ontwikkelingen bedragen € 1,9 mln. en bestaan onder andere uit lagere 
rentelasten, lagere bijdragen aan verbonden partijen, actuele waardering van voorzieningen. Tevens 
zijn werkzaamheden vertraagd door de droogte, wat voor 2018 een financieel voordeel op leverde.  

De eigen keuzes bestaan uit afwijkingen waar we tevreden over zijn (voordeel € 2,3 mln.) en waar we 
niet tevreden over zijn (voordeel € 0,8 mln.). We zijn onder andere positief over de gemaakte keuzes 
m.b.t. het terugvragen van omzetbelasting over meerdere jaren en boekwinst op verkoop van 
gronden. 
We kunnen ons verbeteren in het scherper zijn op het juist voorzien van te ontvangen bijdragen. Deze 
waren nu niet of niet juist voorzien waardoor er afrekeningen met betrekking tot voorgaande jaren een 
voordeel geven. Tevens waren er nog enkele onzuiverheden in de begroting.
Inkomsten 
De inkomsten uit de heffingen vielen € 0,1 miljoen voordelig uit. Voor Watersysteembeheer was een 
voordeel van € 0,3 mln., welke grotendeels verklaard wordt door de waardeontwikkeling op de 
huizenmarkt, waardoor categorie gebouwd een stijging van de inkomsten laat zien (€ 0,4 mln.). Voor 
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Zuiveringsbeheer was het nadeel, ad € 0,6 mln., grotendeels te verklaren door achterblijvende 
zuiveringsheffing bedrijfsruimten. Door verbeterde bedrijfsprocessen rond afvalwater van een aantal 
zuivelbedrijven wordt minder zuiveringsheffing van die bedrijven geheven. Met betrekking tot 
voorgaande jaren is er voordeel voor Watersysteembeheer (€ 0,2 mln.) en een voordeel voor 
Zuiveringsbeheer (€ 0,2 mln.).

WEERSTANDSVERMOGEN
Conform het vastgesteld beleid inzake weerstandsvermogen, risicomanagement, reserves en 
voorzieningen ijkt het waterschap iedere twee jaar de omvang van het weerstandsvermogen en voert 
hiervoor een risico-inventarisatie uit.

Een (financieel) risico laat zich omschrijven als een kans op het optreden van een ongewenste 
gebeurtenis met een (financieel) gevolg. Risico’s zijn naar hun aard incidenteel. Wanneer risico`s zich 
frequent voordoen is er geen sprake meer van een incident, maar van een verwachte kostenpost die 
in de meerjarenraming opgenomen behoort te worden. Deze kostenpost kan daarbij ook het treffen 
van beheersmaatregelen bevatten of kosten van verzekering om het risico voor het waterschap te 
verminderen. Tariefegalisatiereserves vormen daarbij een buffer om ongewenste tariefstijgingen of 
schommelingen in de termijn van de meerjarenraming af te vlakken.

Omdat risico’s ook buiten de termijn van de meerjarenraming kunnen optreden en op dat moment 
daarvoor eigen vermogen aanwezig moet zijn, wordt hiervoor een afzonderlijke algemene reserve 
gevormd. Dit wordt aangeduid als weerstandsvermogen. Doel van het weerstandsvermogen is 
vermogen te reserveren als buffer om te borgen dat we in de toekomst aan onze verplichtingen 
kunnen voldoen, zonder grote schommelingen in de tariefstelling als gevolg van incidentele financiële 
tegenvallers.

Om het weerstandsvermogen op het gewenste niveau te krijgen is 27 november 2018 door het 
algemeen bestuur besloten dat € 1.700.000 van de egalisatiereserve watersysteembeheer ingezet 
wordt waardoor de algemene reserve watersysteembeheer uitkomt op € 5.600.000.
Met betrekking tot het weerstandsvermogen van zuiveringsbeheer is besloten dit op niveau brengen 
door € 1.080.000 uit de algemene reserve zuiveringsbeheer te onttrekken en toe te voegen aan de 
egalisatiereserve zuiveringsbeheer, waardoor de algemene reserve zuiveringsbeheer uitkomt op 
€ 1.200.000. In november is besloten om deze mutaties bij vaststelling van de jaarrekening 2018 uit te 
voeren.

TARIEFSEGALISATIE
Binnen WDODelta kennen we voor beide taken, Watersysteembeheer en Zuiveringsbeheer, een 
afzonderlijke bestemmingsreserve voor tariefsegalisatie. De tariefsegalisatiereserves kunnen worden 
ingezet om ongewenste schommelingen op te vangen in de belastingtarieven. Als er van 
tariefsegalisatie gebruikgemaakt wordt, dan wordt er alleen onttrokken aan de reserve van de 
betreffende taak.  

Bij het vaststellen van de jaarrekening dient het tekort of overschot van de betreffende taak, na 
mutaties op het weerstandsvermogen,  onttrokken c.q. toegevoegd aan deze reserve van deze taak.. 
Er is geen mogelijkheid om geld over te hevelen tussen beide egalisatiereserves.
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BESTUURLIJKE BEOORDELING EN ONTWIKKELINGEN
Programma Veiligheid
Zorgplicht
Het programma Waterveiligheid geeft aandacht aan deze zorgplicht, naast het beoordelen en 
versterken van waterkeringen. De Inspectie schreef in juni 2017: “WDODelta heeft de inrichting van de 
zorgplicht primaire waterkeringen op strategisch, tactisch algemeen en tactisch operationeel niveau 
nagenoeg geborgd. Alleen de inrichting van de activiteit ‘Bediening kunstwerken’ op tactisch 
operationeel niveau verdient aandacht”. 
Onder de titel Beheer en Onderhoud, maatregelen 2.2.4.a, b en c uit de begroting 2018 zijn activiteiten 
die aan de zorgplicht te verbinden zijn, opgenomen. Dit is ook in 2019 het geval. Het is echter niet 
mogelijk al onze werkzaamheden, die vallen onder de zorgplicht op basis van het programmaplan 
Waterveiligheid, te monitoren.  Het programma beperkt zich tot een aantal aspecten. 

Keringen
Het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) WDODelta neemt de versterking van de primaire 
keringen voor haar rekening. Wij constateren  dat de voortgang in lijn is met de programmering en dat 
er tot nog toe geen financiële tegenvallers zijn ontstaan.

Het HWBP betreft de primaire keringen. Er zit in de toekomst ook een opgave voor de regionale 
keringen aan te komen. De financiële gevolgen zijn nog niet te zien op onze 4-jarige horizon in de 
meerjarenraming. Echter op een termijn van vijf tot tien jaar kunnen de financiële gevolgen fors zijn.

Maatregelen 

In de begroting zijn voor dit programma 13 maatregelen geformuleerd, hiervan zijn er tien volgens plan 
verlopen en bij drie is de doelstelling maar gedeeltelijk gehaald. 

De volgende maatregelen zijn gedeeltelijk gerealiseerd: 
 stadsdijken Zwolle
 projecten Vecht Noord en Zuid
 tijdelijke maatregelen urgente locaties (Wijhe-Herxen en Oorgatsluit Kampen)

De maatregel stadsdijken Zwolle wordt in 2019 afgerond. De andere maatregelen zijn heroverwogen 
c.q. vervangen door een nieuwe. Er zijn geen consequenties voor de doelbereiking.

Programma Watersysteem
Droogte
Het programma Watersysteem stond grotendeels in het teken van de droogte. Sinds 1976 is het in 
Nederland niet meer zo droog geweest als in 2018. De droogte vergde van ons waterschap een 
intensieve taakuitoefening. Daarbij hielden we de belangen van onze ingelanden en maatschappelijk 
partners voortdurend in het oog. Onze inspanningen hebben zich vertaald in positieve feedback op 
ons handelen, bijvoorbeeld vanuit LTO.   
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Tegelijkertijd zorgde de droogte ook voor financiële onzekerheid. Via de tweede bestuursrapportage is 
de verwachting gecommuniceerd, dat de droogte ongeveer € 1 mln. ging kosten. Dit blijkt op basis van 
deze jaarrekening niet het geval. Per saldo is er geen negatieve financiële consequentie. Uit de 
analyse komt naar voren dat we door de droogte ook werkzaamheden niet hebben hoeven doen, of 
ervoor gekozen om deze bewust niet te doen. Het was bijvoorbeeld niet mogelijk om de hele 
baggeragenda uit te voeren en de inspecties van de peil regulerende kunstwerken zijn uitgesteld. 
Echter, welke impact het uitstellen van werkzaamheden heeft voor de staat van onderhoud van onze 
eigendommen, zal in de aankomende jaren moeten blijken.

Assetmanagement
Om meer grip te krijgen op de staat van onze eigendommen, is een start gemaakt met het vormgeven 
van “assetmanagement”. Daarbij zijn enkele prioritaire onderwerpen aangewezen. Er is prioriteit 
gegeven aan eigendommen waar zich naar verwachting het meest frequent ongevallen voor kunnen 
doen, die onze ingelanden raken. De staat van bomen en bruggen is in 2018 verkend en risico`s 
worden geduid. In navolgende jaren zullen keuzes nodig zijn t.a.v. het bestuurlijk gewenste niveau van 
beheer en onderhoud.

Intensivering investeringen
Het jaar 2018 stond ook in het teken van kapitaalintensieve bestuurlijke keuzes. Er zijn diverse 
projectvoorstellen uit het WOM programma in het algemeen bestuur besproken. De in de begroting 
2018 geschetste doorloopsnelheid van het programma is niet gerealiseerd. Het niet behalen van de 
programmering is al een aantal jaren een terugkerende trend. Indien we onze doelen (KRW/NBW) 
tijdig wensen te behalen, is intensivering van de projectvoorbereiding en projectrealisatie benodigd.

Waterschapszorg
In 2018 is ook besloten tot het implementeren van geharmoniseerde waterschapszorg. Een besluit dat 
een grootschalige statuswijziging van watergangen behelst en tot aanzienlijke 
uitbreidingsinvesteringen leidt. In het eerste kwartaal van 2019 is een plan van aanpak opgesteld en 
de uitvoering in het eerste deelgebied gestart. 
Het plegen van uitbreidingsinvesteringen zal in de nabije toekomst nodig blijven, in het licht van onze 
taakopvatting. Zo zal het bestuur bijvoorbeeld worden gevraagd om keuzes ten maken op het vlak van 
investeren in regionale keringen. Als gevolg van investeringskeuzes, kan onze schuldpositie 
verslechteren. In hoeverre dat onwenselijk wordt geacht is een bestuurlijk vraagstuk. 

Maatregelen 

In de begroting zijn voor dit programma 19 maatregelen geformuleerd, hiervan zijn er twaalf volgens 
plan verlopen, bij drie is de doelstelling maar gedeeltelijk gehaald en bij vier is de doelstelling niet 
gehaald.
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De volgende maatregelen zijn gedeeltelijk gerealiseerd: 
 samenwerken in DAW-projecten
 implementatie waterschapszorg
 plan van aanpak energiebesparing

De implementatie waterschapszorg wordt in 2019 afgerond. De maatregel m.b.t. DAW-projecten wordt 
in 2019 en 2020 ingehaald en de maatregel m.b.t. energiebesparing wordt anders ingevuld. Voor de 
doelbereiking zijn er echter geen consequenties.

De volgende maatregelen zijn niet gerealiseerd:
 programma ‘Water-op-maat’ conform “Nationaal Bestuursakkoord Water beleid”
 GGOR-maatlat
 programma ‘Water-op-maat’ conform “Kaderrichtlijn Water”
 beleidsharmonisatie beheer en onderhoud stedelijk water

De maatregel m.b.t. GGOR-maatlat wordt in 2019 afgerond en de beleidsharmonisatie m.b.t. stedelijk 
water gaat in de periode 2019-2023 worden opgepakt. Voor de doelbereiking heeft dit geen 
consequenties. 

Programma Waterketen
RWZi’s
Eind 2017 is een krediet van € 1,6 mln beschikbaar gesteld voor het treffen van maatregelen voor 
verbetering van biogasveiligheid op de SOI Echten. Met deze voorgenomen verbetering zouden alle 
biogasinstallaties van WDODelta op een gelijk veiligheidsniveau komen. 
Gedurende 2018 kwamen er onvoorziene zaken aan het licht waardoor het noodzakelijk werd om dit 
project te temporiseren en om gelet op de geconstateerde problemen een heroverweging van de 
scope breed te heroverwegen.
Nader onderzoek wees uit dat met het oog op de gasveiligheid problemen dermate serieus waren dat 
de slibgistingsinstallatie uit bedrijf moest worden genomen. Ondertussen is intensief gezocht naar 
mogelijke oplossingen; besluitvorming hierover vind plaats in 2019 met als doel om uiterlijk eind 2020 
adequate maatregelen getroffen te hebben voor de ontstane problemen.
Daarnaast zijn de mogelijkheden onderzocht van juridische verhaalbaarheid van de geleden schade 
bij de aannemer die de slibgistingsinstallatie in 2012 heeft gebouwd. Dit proces is nog gaande.

In februari heeft het bestuur ingestemd met het afsluiten van een waterakkoord met de gemeenten 
Hoogeveen en de Wolden waarbij de afnameverplichting van het waterschap voor het verpompen van 
afvalwater naar de RWZI Echten naar beneden wordt bijgesteld. Voor de beoogde maatregelen is 
krediet beschikbaar gesteld.
Gemeenten hebben samen met het waterschap een verantwoordelijkheid in het opvangen, bergen en 
afvoeren van het hemelwater in het stedelijke gebied. In samenwerking met de gemeenten 
Hoogeveen en De Wolden is een optimalisatiestudie uitgevoerd voor de zuiveringskring Echten. 
Met de voorgenomen maatregelen uit de optimalisatiestudie investeren we in een afname van toevoer 
van hemelwater naar de rioolwaterzuivering. De maatregelen betreffen zowel maatregelen in de 
waterketen alsook in het stedelijke watersysteem. Op basis van de huidig beschikbare kennis is het 
daarmee niet noodzakelijk de RWZI van Echten hydraulisch uit te breiden. De maatregelen kunnen 
daarom worden gezien als een vervanging van de voorgenomen uitbreiding van de RWZI die gepland 
stond in 2019. Dit levert per saldo een besparing op van ruim 4 miljoen euro.

Voor de RWZI Kampen is in 2018 geïnvesteerd in maatregelen die hebben geleid tot een robuuste 
installatie. Deze nieuwe installatie is in maart 2019 officieel in gebruik genomen.

Slibgisting RWZI Zwolle
Gedurende de optimalisatie van de slibgisting RWZI Zwolle is het bestuur driemaandelijks 
geïnformeerd over de voortgang van dit project. Nadat eind 2017 de eerste fase in bedrijf was 
genomen is in mei het laatste deel van de nieuwbouw in bedrijf genomen. Het slib uit Kampen wordt 
nu in Zwolle vergist. Gedurende de tweede helft van 2018 zijn de twee bestaande tanks gerenoveerd. 
De officiële opening van dit project heeft plaatsgevonden in maart 2019.
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Droogte
Ook binnen het programma Waterketen hebben we gevolgen ondervonden van de droge 
zomermaanden. Door het ontbreken van regen en daarmee regenwater via gemengde stelsels op 
onze RWZI’s  was er sprake van een lagere slibproductie en daardoor lagere kosten – circa € 250.000 
- van eindverwerking. 

Nieuwe stoffen
In aansluiting op een bestaande toezegging is het bestuur in maart 2018 geïnformeerd over 
ontwikkelingen met betrekking tot nieuwe stoffen. In 2016 is besloten om vooral in te zetten op 
onderzoek zodat meer inzicht wordt verkregen in het reduceren van de risico’s en ook meer inzicht in 
welke maatregelen ingezet kunnen worden. Lopende onderzoeken naar effecten op de ecologie en de 
drinkwatervoorziening zijn echter nog niet zo ver dat wel overwogen besluitvorming over eventuele 
aanvullende zuiveringsmaatregelen al plaats zou kunnen vinden. Een en ander is mede afhankelijk 
van de resultaten van landelijke onderzoeken die nog niet zijn afgerond.
Voor wat betreft het onderzoek en de hierin te kiezen strategie wordt samengewerkt in Rijn-
Oostverband.

Assetmanagement
In 2018 is vanuit principes van assetmanagement een Plan van Aanpak opgesteld voor beheer en 
onderhoud van persleidingen met een uitvoeringsplan voor 2019/2020.

Resumerend kan gesteld  worden dat  we gedurende het jaar 2018 met onze RWZI’s hebben voldaan 
aan de geldende lozingseisen. Daarnaast is het zo dat we in algemene zin voor ten minste 99% 
hebben voldaan aan de met gemeenten overeengekomen afnameverplichting. 
Daarnaast hebben we zodanige maatregelen getroffen dat de RWZI’s Zwolle en Kampen toe-
komstvast en robuust zijn. Voor 2019 en 2020 ligt de focus op de RWZI Echten.

Maatregelen 

In de begroting zijn voor dit programma 24 maatregelen geformuleerd, hiervan zijn er zestien volgens 
plan verlopen, bij zeven is de doelstelling maar gedeeltelijk gehaald en bij één is de doelstelling niet 
gehaald.

De volgende maatregelen zijn gedeeltelijk gerealiseerd: 
 innovatie agenda ten behoeve van zuiveringstechnische innovaties
 in gebruik name dashboard en analyse instrumentarium van de Centrale Proces Ruimte
 software gereed voor interpretatie meetsignalen persleidingen en gemalen
 streven om ten minste voor 99% te voldoen aan de overeengekomen afnameverplichting 
 in gebruik name nieuwe OBS
 uitvoering maatregelen Energie Efficiëntie Plan
 invulling geven aan doelstellingen voor terugwinnen van grondstoffen

Bovenstaande maatregelen worden in 2019 afgerond.
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De volgende maatregelen zijn niet gerealiseerd:
 inzomen op de grootste aandachtspunten m.b.t. rioolvreemd water

Bovenstaande maatregel wordt in 2019 afgerond.

Programma Maatschappij en Organisatie
Omgevingswet
De Omgevingswet bindt ons nog meer met onze bestuurlijke partners samen, dan we uit het verleden 
al gewend waren. Dit betreft het Rijk, Provincies, gemeenten, Veiligheidsregio’s en GGZ. Samen zitten 
we bij de Omgevingstafel IJsselland. Er is een programma opgezet, om de organisatie op de 
Omgevingswet voor te bereiden. Dit betreft de interne processen, de samenwerkingsprocessen met 
onze omgeving, het digitale loket met daaronder het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de juridische 
en beleidsmatige samenwerking met genoemde partners.

Infrastructuur op orde
Een schaalvergroting van de aanpak van ICT door bijvoorbeeld samen te werken – als een eerste 
stap – met waterschap Zuiderzeeland, lijkt noodzakelijk. Het is in 2018 onvoldoende gelukt hier 
invulling aan te geven. Bijvoorbeeld de voorgestelde uitwijkvoorziening is niet gerealiseerd. Vanuit een 
sectorscan over de digitale transitie bleek, dat er grote stappen gezet kunnen worden om de niet-ICT 
infrastructuur (onze gemalen, stuwen, sensoren) op orde te krijgen. Bijvoorbeeld rondom het beheer 
en de monitoring van onze grote assets en peilbeheer.

Maatregelen 

In de begroting zijn voor dit programma 15 maatregelen geformuleerd, hiervan zijn er acht volgens 
plan verlopen, bij vijf is de doelstelling maar gedeeltelijk gehaald en bij twee is de doelstelling niet 
gehaald.

De volgende maatregelen zijn gedeeltelijk gerealiseerd: 
 informatieveiligheid op orde
 in verbinding met de omgeving
 klanttevredenheidsonderzoek
 internationale samenwerking
 WDODelta werkt!

Bovenstaande maatregelen worden in 2019 afgerond.
De volgende maatregel is niet gerealiseerd:

 samenwerking met Zuiderzeeland op ICT gebied
 verbetering telefonische bereikbaarheid
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Bovenstaande maatregelen worden in 2019 afgerond of verder onderzocht. Voor de doelbereiking zijn 
er geen consequenties.

BIJLAGEN
1. Jaarstukken 2018 
2. Accountantsverslag 2018 
3. Controleverklaring 2018 
4. Persbericht 2018
5. Jaarstukken in één oogopslag 2018 

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta

de secretaris, de waarnemend dijkgraaf,
ir. E. de Kruijk P.A. Zoon


