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Onderwerp: Voorlopige zienswijze - Begroting Het Waterschapshuis 2020 en begrotingswijziging 2019

Geacht bestuur,

We ontvingen van u de ontwerpbegroting 2020 en een wijzigingsvoorstel voor de begroting
2019 van Het Waterschapshuis. We bieden u hierbij de voorlopige zienswijze van het algemeen
bestuur op deze begroting.
Waterschap Noorderzijlvest is het eens met de voorstellen
De voorgestelde begrotingen zijn een goede uitwerking van de koers die met Het
Waterschapshuis is ingezet.
We kunnen instemmen met de programma’s die u in 2019 toe wilt voegen aan de begroting.
Voor wat betreft de begroting 2020 sluiten de ontwikkelingen en te behalen resultaten in de
begroting HWH en de programmaplannen in het algemeen aan bij de doelen en prioriteiten uit
de plannen van waterschap Noorderzijlvest.
We hebben wel enkele inhoudelijke vragen en kanttekeningen
Naast steun voor de ontwikkelingen en doelen hebben we wel enkele vragen bij de begroting.
1. De stijging voor 2019 is fors ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. We hebben
er begrip voor dat nog niet alle ontwikkelingen vorig jaar waren te voorzien. Maar door
het tijdstip van deze actualisatie kunnen we er in onze eigen begroting 2019 geen
rekening meer mee houden. Is het niet mogelijk om de waterschappen in een eerder
stadium een bijgesteld beeld van de verwachte omvang van de begroting te geven?
2. De stijging voor 2019 is onder meer het gevolg van het doorschuiven van projecten
vanuit 2018. De mate waarin blijkt niet duidelijk uit de begroting, maar wel uit de
concept-jaarrekening 2018. Die kregen we een maand na het begrotingsvoorstel. De
stijging in 2019 valt voor een deel weg tegen bedragen die Het Waterschapshuis over
2018 terugbetaalt aan de waterschappen.
Het is goed dat besluiten om projecten gedeeltelijk door te schuiven op deze manier
expliciet door het bestuur van Het Waterschapshuis worden genomen. Maar doordat de
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informatie is verspreid over documenten die we op een verschillend moment ontvangen
is het vrijwel onmogelijk om een goed beeld te hebben van de financiële gevolgen. Ook
hiervoor geldt: is het niet mogelijk een beeld van de financiële ontwikkelingen te geven:
in een eerder stadium en met samenhang tussen de verwachting voor het komend jaar
en (doorschuivende) werkzaamheden in het lopende jaar?
3. De begroting 2019 stijgt onder andere door prijsindexatie en stijging van salariskosten.
Het lijkt erop alsof u deze stijgingen één op één hebt door vertaald in de omvang van
Instandhouding en de projecten. Was het niet mogelijk om binnen de begroting naar
andere oplossingen te zoeken? Was de oorspronkelijke begroting over 2019 in die zin
niet taakstellend?
4. Het programma Instandhouding stijgt fors. Zouden niet nog meer kosten van
Instandhouding doorberekend kunnen worden aan projectmatige activiteiten?
5. Op 13 februari stuurde u een brief over het intrekken van de BTW-vrijstelling voor Het
Waterschapshuis. Klopt ons beeld dat hiermee in de geactualiseerde begroting nog geen
rekening is gehouden? Heeft deze ontwikkeling ook nog consequenties voor het traject
van vaststelling en wijziging van de begrotingstraject?
Deze zienswijze kan nog wijzigen na behandeling door het algemeen bestuur
Binnen de reactietermijn was het niet mogelijk om de ontwerpbegroting voor te leggen aan het
algemeen bestuur: dit vergadert op 13 maart. Onze zienswijze is daarom onder voorbehoud van
instemming door het algemeen bestuur. Mocht de behandeling in het algemeen bestuur tot
aanpassing leiden, dan hoort u dit zo spoedig mogelijk.
Het Dagelijks Bestuur van het
waterschap Noorderzijlvest

Bert Middel, dijkgraaf

Evelien van der Kuil, interim secretaris-directeur
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