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Onderwerp:   Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024  

Babsnummer:   9831 

 

1. Gevraagd besluit 

 

a. De Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024 vast te stellen en daarmee de 

bedragen voor 2020 per programma, tot een totaal van (afgerond) € 209 miljoen aan lasten. 

b. In te stemmen met het aan het college van dijkgraaf en heemraden mandateren van het vrijgeven 

van de in bijlage 7.2 genoemde geplande investeringen tot een bedrag van € 1 miljoen. 

c. In te stemmen met het aanhouden van een weerstandsratio van 1,2 voor het bepalen van de hoogte 

van de algemene reserves. 

d. In te stemmen met de reservemutaties zoals opgenomen in paragraaf 4.5 reserves en voorzieningen 

van de Programmabegroting 2020: 

 Onttrekking van € 0,4 miljoen aan de bestemmingsreserve gegarandeerde geldlening HVC; 

 Onttrekking van € 0,9 miljoen aan de bestemmingsreserve reorganisatie WSHD; 

 Onttrekking van € 2,8 miljoen aan de bestemmingsreserve dijkversterkingen; 

 Onttrekking van € 0,1 miljoen aan de bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen 

wegen; 

 Onttrekking van € 0,2 miljoen aan de bestemmingsreserve budgetoverhevelingen; 

 Onttrekking van € 8,0 miljoen aan de bestemmingsreserve egalisatie geactiveerde lasten; 

 Onttrekking van € 0,9 miljoen aan de bestemmingsreserve frictiekosten Aquon; 

 Onttrekking van € 4,7 miljoen aan de bestemmingsreserve rente-egalisatie; 

 Onttrekking van € 38.606 aan de bestemmingsreserve onderhoud wegen; 

 Onttrekking van € 0,3 miljoen aan de bestemmingsreserve onderhoud CMK; 

 Onttrekking van € 0,1 miljoen aan de bestemmingsreserve CMK monitoring; 

 Onttrekking van € 0,7 miljoen aan de bestemmingsreserve kapitaallasten wegen; 

 Toevoeging van € 12,2 miljoen aan de reserve tariefegalisatie watersysteemheffing; 

 Toevoeging van € 2,7 miljoen aan de reserve tariefegalisatie zuiveringsheffing; 

 Toevoeging van € 2,1 miljoen aan de reserve tariefegalisatie wegenheffing; 

 Onttrekking van € 11,2 miljoen aan de reserve tariefegalisatie watersysteemheffing; 

 Onttrekking van € 2,6 miljoen aan de reserve tariefegalisatie zuiveringsheffing; 

 Onttrekking van € 1,5 miljoen aan de reserve tariefegalisatie wegenheffing; 

 Onttrekking van € 0,6 miljoen aan de reserve tariefegalisatie uitbreiding formatie; 

 Toevoeging van € 0,6 miljoen aan de bestemmingsreserve digitalisering;  

 Onttrekking van € 0,3 miljoen aan de bestemmingsreserve digitalisering. 

e. In te stemmen met het per 31 december 2020 opheffen van de volgende reserves: 

bestemmingsreserve Gegarandeerde geldlening HVC (813004), bestemmingsreserve reorganisatie 

WSHD (813005), bestemmingsreserve dijkversterkingen (813006), bestemmingsreserve 

vervangingsinvesteringen wegen (813009), bestemmingsreserve geactiveerde lasten (813012), 

bestemmingsreserve frictiekosten Aquon (813016), bestemmingsreserve rente-egalisatie (813017) 

en bestemmingsreserve onderhoud wegen (813020). Als gevolg van het volledig inzetten van deze 

reserves is het saldo van deze reserves per 31 december 2020 nihil.  

f. Ter dekking van de financieringsbehoefte het college van dijkgraaf en heemraden, conform het 

Treasurystatuut, bevoegd te maken tot: 

 Het aangaan van kortlopende financieringsmiddelen (rekening-courant verhouding en 

kasgeldleningen) tot een bedrag van maximaal de kasgeldlimiet van € 48 miljoen. 

 Het aangaan van langlopende financieringsmiddelen tot maximaal € 47 miljoen, waarvan 

€ 30 miljoen reeds is aangegaan op basis van het besluit van de VV in september 2019. 
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2. Probleemstelling – context 

 

Eind 2018/begin 2019 is geconstateerd dat er achterstanden zijn in de vernieuwing en het 
onderhoud van onze assets. Na de waterschapsverkiezing op 20 maart 2019 is een nieuw bestuur 
aan de slag gegaan. De nieuwe Verenigde Vergadering heeft in nauwe samenwerking met het 

nieuwe college en de ambtelijke organisatie een Bestuursprogramma voor de komende 
bestuursperiode opgesteld. Als bestuurlijke speerpunten zijn daarbij de ‘bestuurlijke vernieuwing’, 
‘samenwerking’ (intern en extern) en ‘Huis op Orde’ beschreven. Dit proces heeft parallel gelopen 
aan het opstellen van de Programmabegroting.  
 
In de vorige bestuursperiode heeft het college zijn zorg uitgesproken over de staat van onderhoud 
van de assets en de impact die achterstanden in het onderhoud hebben op de kosten en het 
functioneren van de verschillende assets. Hierop is de ambtelijke organisatie opdracht gegeven de 

huidige staat van onderhoud voor de zuiveringsinstallaties in beeld te brengen, kijkend naar een 

juiste balans tot Prestaties-Kosten-Risico’s een schets te geven van de onderhoudsopgave en aan 
te geven wat het verschil is tussen de onderhoudsopgave en de huidige staat van de assets. Dit 
heeft geleid tot een maatregelenpakket op hoofdlijnen wat extern is getoetst (rapporten IV-Infra 
en BMC). Bij aantreden heeft het huidige college de ambtelijke organisatie opdracht gegeven te 
inventariseren welke maatregelen nodig zijn om het Huis op Orde te krijgen voor alle taken en wat 
de kosten hiervan zijn. Onder het Huis op Orde wordt verstaan: 

- Voldoen aan wet- en regelgeving 
- Voldoen aan vastgesteld beleid en doelen 
- Met een acceptabel veiligheids- en risicoprofiel 

 
De inventarisatie van maatregelen heeft plaatsgevonden op basis van vakmanschap van de 
mensen die dagelijks met de installaties werken. Hiervoor is gekozen omdat het assetmanagement 
binnen WSHD nog volop in ontwikkeling is. Op basis van vakmanschap kunnen we nu zo snel 

mogelijk tot een inschatting komen teneinde aan de slag te gaan met de noodzakelijke 
werkzaamheden.  
 
Om het ‘Huis op Orde’ te krijgen, moet de komende jaren worden geïnvesteerd, zowel in personeel 
en organisatie als in de installaties en andere eigendommen van het waterschap. Op 17 juli 2019 
heeft het college tijdens een gecombineerde commissievergadering de Verenigde Vergadering 
geïnformeerd over het effect van deze investeringen op de begroting.  

 
Na deze gecombineerde commissievergadering is de begroting uitgewerkt op basis van het 
scenario Huis op Orde. Vanuit dit scenario was de verwachting dat de belastingstijging in 2020 
15% zou zijn. In de nu voorliggende begroting is de stijging van de netto-belastingopbrengst 
9,97%. De lagere stijging is het gevolg van informatie die sinds juli 2019 beschikbaar is gekomen. 
Er is niet geschoven of gewijzigd in het scenario Huis op Orde. In de begroting is het volledige 

werkpakket vanuit Huis op Orde opgenomen. 

 

De wijzigingen die een belangrijk effect hebben gehad op de hoogte van de benodigde netto-

belastingopbrengst, zijn: 

 De benodigde budgetten voor het scenario Huis op Orde zijn nader bekeken. Een deel van 

de uitgaven zal in financieel-technische zin behandeld moeten worden als investering. Dit 

betekent dat de lasten niet volledig in 2020 vallen maar na afronding van de activiteiten, 

geactiveerd worden en afgeschreven over een bepaalde periode. Het verwerken hiervan 

heeft met name binnen de programma’s Water en Waterketen geleid tot lagere lasten in 

2020. 

 Op basis van de inzet van de vrije ruimte op de personeelskosten in 2019 is de verwachting 

dat de 2e orde effecten van het Huis op Orde gedeeltelijk binnen de vrije ruimte (verschil 

tussen formatie en bezetting) kunnen worden opgevangen. Dit leidt tot lagere 

noodzakelijke budgetten in 2020. 

 Het voorlopig CAO akkoord is verwerkt. Dit heeft geleid tot hogere lasten in 2020 en 

verder. 

 Burap 1-2019 toonde een verwacht negatief resultaat over 2019. Dit is omgeslagen in een 

te verwachten voordelig resultaat over 2019 op basis van Burap 2. Dit betekent dat vanuit 

2019 een lager beroep gedaan wordt op de reserves waardoor de verwachte dotatie in 

2020 niet langer noodzakelijk zijn. 
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Verder gaan we in deze bestuursperiode aan de slag met een nieuw Waterbeheerprogramma 
waarin de doelen voor de periode 2022-2027 worden bepaald. 
 
 

Hieronder wordt per programma een korte samenvatting gegeven van de inzet voor 2020: 
 

Programma Samenvatting 2020 

Huis op Orde Er wordt een forse inhaalslag gemaakt om achterstanden in onderhoud weg te werken 
en verouderde installaties te renoveren en te vervangen. Dat is nodig, omdat anders 
problemen doorgeschoven worden, met als gevolg meer risico op storingen en uitval.  
Bij de verschillende programma’s worden de benodigde activiteiten concreet gemaakt. 

Maat op Klimaat Het doel van Maat op Klimaat is dat door het waterschap ingespeeld wordt op zowel de 

(versnelde) veranderingen van het klimaat maar ook de maatschappelijke 

veranderingen.  
 
De speerpunten voor 2020 zijn: 
 Op basis van de uitgevoerde stresstesten voeren van risicodialogen om de 

knelpunten voor wateroverlast, droogte, hitte en de gevolgen bij overstromingen te 
bepalen. 

 Invulling geven aan de energiestrategie van het waterschap. 
 Doorvertaling van de routekaart Circulair en Duurzaam naar maatregelen. 

 

Waterveiligheid Het doel  van het programma Waterveiligheid is het beschermen van de Zuid-Hollandse 
eilanden tegen overstromingen. Via de meerlaagse veiligheidsbenadering (preventie, 

ruimtelijke inrichting en crisisbeheersing) wordt hieraan invulling gegeven. 
 
De speerpunten voor 2020 zijn: 

 Uitvoeren van de (voor)verkenning van twee projecten uit het (nieuwe) 
hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). 

 Uitvoeren van de eerste beoordelingsronde voor de primaire waterkeringen. 
 Uitvoeren van de verbeteragenda zorgplicht naar aanleiding van de eerste formele 

audit door de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) over de wijze waarop 
de zorgplicht voor de primaire waterkeringen ingericht is en uitgevoerd wordt. 

 Herinrichting van de dijkbewakingsorganisatie. 
 
 

Water Het doel van het programma Water is het realiseren en in stand houden van een 

regionaal watersysteem waarvan de inrichting op orde is, dat voldoende robuust is om 
de gevolgen van de klimaatverandering op te kunnen vangen en waarmee de 
verschillende gebruiksfuncties zo goed mogelijk bediend kunnen worden. 
  

De speerpunten voor 2020 zijn: 
 Focussen op assets in beeld en op orde brengen (voorstel Huis op Orde). 

 Invulling geven aan de Wateropgave: doelbepaling en vertaling van de nieuwe 
beoordeling naar benodigde maatregelen t.b.v. het Waterbeheerprogramma 2022-
2027 (WBP).  

 Vertaling van maatregelen om de vastgestelde voorzieningenniveaus zoetwater te 
kunnen faciliteren t.b.v. het WBP 

 Invulling geven aan de KRW-opgaven, uitvoering van reeds geplande maatregelen. 
 Invulling geven aan de KRW-opgaven: doelbepaling en vertaling van de analyse 

naar maatregelen voor het Stroomgebiedsbeheerplan 3 en het WBP. 
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Programma Samenvatting 2020 

Waterketen Het doel van het programma Waterketen is zorgen voor een doelmatige en duurzame 
bouw en exploitatie van zuiveringstechnische werken (transport, zuiveren van 
afvalwater en slibverwerking) binnen de wettelijke eisen en bepalingen, nu en in de 
toekomst. Hiervoor wordt effectief samen gewerkt met gemeenten en 

drinkwaterbedrijven. 
 
De speerpunten voor 2020 zijn: 

 In gang zetten van de acties om van correctief naar preventief onderhoud te gaan 

(vanuit Huis op Orde). 

 Uitvoeren van de Asset Lifecycle Management (ALM)-studies Heenvliet, 

Hellevoetsluis, Dokhaven en Dordrecht. 

 Uitwerking en programmering van ALM-maatregelen (o.a. potentiële investeringen) 

o.b.v. de in 2019 gekozen voorkeursvariant voor de 5 zuiveringskringen op Goeree-

Overflakkee en de zuiveringskring Spijkenisse. 

 Gefaseerde implementatie van het Strategisch Onderhoudsplan (SOP). Concreet; 

vertaling en uitwerking van de (in 2019) geactualiseerde onderhoudsconcepten 

(OHC’s) in MeerjarenOnderhoudsProgramma’s (MOP) voor minimaal 10 

zuiveringskringen. 

 Vertaling en uitwerking van de (in 2019) uitgevoerde Slibstrategiestudie WSHD. 

 Implementatie en uitvoering van de Waterketen-specifieke stappen voortkomend 

uit het Beslisdocument Veiligheid en Programmaplan Veiligheid. 

 
 

Wegen Het doel van het programma Wegen is het bieden van voldoende veiligheid op de 
wegen en een goede bereikbaarheid van het beheergebied, door een juiste afstemming 
tussen het gebruik, de functie en de inrichting van wegen.  

 
De speerpunten voor 2020 zijn: 
 Duurzaam Veilige inrichting van wegen conform het Wegenbeheerprogramma. 
 Uitvoeren van het (groot) onderhoud aan wegen. 

 Op orde brengen van het bomenonderhoud. 
 
 

Bestuur en 
Organisatie 

De bestuurlijke speerpunten zijn vastgesteld in het Bestuursprogramma 2019-2023 en 

de organisatie is daarop afgestemd.  

 

Voor 2020 zijn de speerpunten:  

 Zorgen dat de basis op orde komt. 

 Het versterken van de externe samenwerking. 

 Het optimaliseren van de interne samenwerking. 

 Het versterken van het bestuurlijke proces. 

 
Binnen het programma Bestuur en Organisatie wordt specifiek aandacht gegeven aan 
de communicatie (extern en intern), de interactie met de omgeving (o.a. onderwijs, 

mede-overheden, buitenland), de implementatie van de Omgevingswet en de verdere 
professionalisering van de calamiteitenzorg.  
 
 

 

Het ‘Huis op Orde’ krijgen is een belangrijk speerpunt voor de komende jaren. Hiertoe wordt de 
komende jaren fors geïnvesteerd in het aanpakken van onder meer risico’s binnen de Waterketen 
die de veiligheid, bedrijfszekerheid en de te behalen prestaties in gevaar brengen, het 
onderhouden van duikers en stuwen in het Watersysteem en het groot onderhoud aan Wegen. Het 
uitvoeren van deze activiteiten vraagt ook een investering in de organisatie. Het gaat hierbij om 

het hebben van voldoende en kwalitatief goed personeel enerzijds en een grondige en strategische 
herijking van de aanpak in onze primaire processen ((ver)bouwen, onderhouden en bedienen), en 

de daarmee beoogde verbeteringen in de efficiency van de organisatie, anderzijds. De 
organisatieontwikkeling richt zich in eerste aanleg op het primaire proces van het waterschap, 
maar heeft ook effect op de ondersteunende afdelingen. Binnen het programma Bestuur en 
Organisatie is hiermee rekening gehouden. Het betreft onder andere kosten voor werving en 
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selectie, opleiding, werkplekken, dienstvoertuigen en versterking van de ondersteunende 
afdelingen zelf. 
 
In de Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024 zijn de volgende speerpunten 

benoemd: 
- Uitvoeren van de maatregelen uit de notitie ‘Huis op Orde’ 
- Uitwerken en concreet aanpakken van de bestuurlijk benoemde ambities (klimaatadaptatie, 

energieneutraal, circulair en duurzaam) in het document ‘Maat op Klimaat’, inclusief de 
‘aanjagers’ hiervoor (digitalisering, innovatie, assetmanagement en Omgevingswet) 

- Uitvoeren van de (voor)verkenning van twee projecten uit het (nieuwe) 
hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en het uitvoeren van de eerste beoordelingsronde 

voor de primaire waterkeringen. 
- Opstellen van het Waterbeheerprogramma 2022-2027 
- Invulling geven aan de wateropgave en KRW-opgaven. 
- Uitvoeren van verschillende ALM-studies: Heenvliet, Hellevoetsluis, Dokhaven, Dordrecht en de 

uitwerking en programmering van ALM-maatregelen o.b.v. de in 2019 gekozen 
voorkeursvariant voor de 5 zuiveringskringen op Goeree-Overflakkee en de zuiveringskring 

Spijkenisse. 
- Gefaseerde implementatie van het Strategisch Onderhoudsplan (SOP) door het vertalen en 

uitwerken van de geactualiseerde onderhoudsconcepten (OHC’s) in 
MeerjarenOnderhoudsProgramma’s (MOP) voor minimaal 10 zuiveringskringen. 

- Duurzaam veilige inrichting van wegen conform het Wegenbeheerprogramma. 
 
De uit te voeren activiteiten zijn verwerkt en financieel vertaald in de Programmabegroting 2020 

en meerjarenraming 2021-2024.  
 
In de begroting is verder rekening gehouden met stijgende kosten voor elektra en gas voor de 
jaren 2020 tot en met 2022. De budgetten van de programma’s Water en Waterketen zijn op basis 
hiervan opgehoogd. Daarnaast zijn in 2020 extra middelen opgenomen voor het uitvoeren van 

achterstallig bomenonderhoud en ecologisch bermbeheer. De kosten van de gemeenschappelijke 
regelingen waar WSHD in deelneemt zijn gestegen, met name door prijs- en loonstijgingen. Deze 

hogere kosten zijn verwerkt in de begroting. 
 
De ingeslagen weg om het Huis op Orde te krijgen en de overige genoemde ontwikkelingen leiden 
tot een kostenstijging vanaf 2020. Een deel van deze kosten kan worden gedekt doordat de 
verwachting is dat vanaf 2020 weer dividend wordt ontvangen van de Nederlandse 
Waterschapsbank (NWB). De omvang van het dividend is ingeschat op € 1 mln. per jaar. 

Daarnaast wordt ingezet op de verkoop van gronden die het waterschap niet nodig heeft voor de 
eigen taakuitoefening. In de komende jaren wordt rekening gehouden met jaarlijks € 3 miljoen 
extra grondopbrengst. Daarnaast heeft het college de verwachte extra belastingopbrengst van € 3 
miljoen over 2019 ingezet ter dekking van kosten in 2020.  
 
Tot slot stelt het college voor om, op grond van de goede financiële positie van het waterschap, 

een deel van de extra kosten te dekken vanuit de reserves van het waterschap. Dit leidt tot een 

herschikking van de reserves waarbij een aantal reserves wordt opgeheven. Tevens stelt het 
college voor het weerstandsratio te verlagen van 1,4 (bovengrens categorie voldoende) naar 1,2 
(midden categorie voldoende). Hierdoor wordt het bedrag dat in de algemene reserves wordt 
aangehouden voor het opvangen van niet begrote kosten lager. De saldi die vrijkomen uit de 
herschikking van de reserves worden ingezet ter egalisatie van de belastingtarieven in de 
komende jaren.  

 

3. Beoogd effect en argumenten 

 

Met het vaststellen van de Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024 verleent de 

VV toestemming om de genoemde activiteiten voor 2020 uit te voeren en hiervoor de vastgestelde 

budgetten in te zetten. Daarnaast stemt de VV in met de opgenomen geplande investeringen. Dit 

houdt in dat deze investeringen conform de aangegeven planning verder kunnen worden 

voorbereid. Voor het daadwerkelijk starten met de uitvoering is, afhankelijk van de omvang van de 

investering, nog vrijgave van het krediet nodig door het college dan wel de VV. 
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4. Kernboodschap 

 

Met het vaststellen van de Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024 verleent de 

VV toestemming om de genoemde activiteiten voor 2020 uit te voeren en hiervoor de vastgestelde 

budgetten in te zetten. 

 

5. Regelgeving en beleid 

 

Ingevolge artikel 100 Waterschapswet ligt de Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 

2021-2024 van 4 november tot 15 november 2019 ter inzage en is het tevens in die periode 

verkrijgbaar. Deze bekendmaking zal officieel via het GVOP plaatsvinden. 

 

Na vaststelling door de VV (27 november 2019) zal wederom bekendmaking plaatsvinden op 

GVOP. 

 

6. Historie – eerdere besluitvorming 

 

 Huis op Orde jaarschijf 2019 

 Programmabegroting 2019-2023 

 Waterbeheerprogramma 2016-2021 

 Wegenbeheerprogramma 2016-2021 

 

7. Financiën  

 

Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van de Programmabegroting 2020 

en de paragrafen ‘Wat mag het kosten’ per programma (paragraaf 3.1.3, paragraaf 3.2.3, 

paragraaf 3.3.3, paragraaf 3.4.3 en paragraaf 3.5.3). 

 

8. Duurzaamheid 

 

Duurzaamheid wordt nader toegelicht in hoofdstuk 2 van de programmabegroting. 

 

9. Alternatieven 

 

Tijdens de informatieve vergadering op 19 juni 2019 heeft het college met de VV de eerste grove 

versie van het Huis op Orde document besproken. In deze VV zijn bestuurlijk-ambtelijke 

verdiepingsdialogen gepland via werkateliers. Deze werkateliers hebben op 26 en 27 juni 2019 

plaatsgevonden. Dit heeft geleid tot een bestuurlijke geconsulteerde  variant. De bestuurlijk 

geconsulteerde variant is tijdens het laatste werkatelier op 1 juli 2019 gepresenteerd en in de 

gecombineerde commissievergadering op 17 juli nader toegelicht. De financiële kaders van de 

bestuurlijk geconsulteerde variant zijn verwerkt in de Programmabegroting 2020 en 

meerjarenraming 2021-2024.  

 

10. Organisatorische en personele consequenties / OR / GO 

 

De programmabegroting is besproken met de OR. 

 

11. Risico- en beheersmaatregelen 

 

Niet van toepassing 
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12. Communicatie (in- en extern) 

 

De vaststelling van de Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024 wordt 

opgenomen in het VV-bericht. Daarnaast wordt naar aanleiding van de begroting gecommuniceerd 

over de nieuwe belastingheffing. Hiervoor worden diverse communicatiemiddelen ingezet, zoals 

persgesprek, persbericht, nieuwsbericht op de website en op onze intranetsite, aandacht op online 

media (twitter). De Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024 worden ook 

gepubliceerd op de website. 

 
 

13. Bekendmaking en vervolgprocedure 

 

Na vaststelling door de Verenigde Vergadering zal de Programmabegroting 2020 en 

meerjarenraming 2021-2024 ter beoordeling worden verzonden naar Gedeputeerde Staten van de 

provincie Zuid-Holland. 

 

14. Bevoegd orgaan 

 

Verenigde Vergadering 

 

15.    Toelichting / kanttekeningen  

 

Niet van toepassing 

 

16.    Bijlagen  

 

Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024   
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Vergaderdatum :  27 november 2019 
 
Agendapunt:  

 
 
BESLUIT VERENIGDE VERGADERING 
 

 

ONDERWERP    Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024  

 

 
DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA, 
 

op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 8-10-2019; 
 
gehoord het advies van de commissie Water van 11-11-2019, commissie Waterkering, Wegen en 
Vergunningverlening van 12-11-2019, Commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en Handhaving van 
13-11-2019; 
 

overwegende dat: 

- het college van dijkgraaf en heemraden de Verenigde Vergadering tijdens een 

gecombineerde commissievergadering op 17 juli 2019 een doorkijk heeft gegeven in de 

stand van zaken over de Programmabegroting 2020-2024; 

 
gelet op: 

- artikel 77 Waterschapswet; 

- artikel 99 tot en met 101 van de Waterschapswet. 

 
 

BESLUIT: 
 

 

a. De Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021-2024 vast te stellen en daarmee de 

bedragen voor 2020 per programma, tot een totaal van (afgerond) € 209 miljoen aan lasten. 

b. In te stemmen met het aan het college van dijkgraaf en heemraden mandateren van het 

vrijgeven van de in bijlage 7.2 genoemde geplande investeringen tot een bedrag van € 1 

miljoen. 

c. In te stemmen met het aanhouden van een weerstandsratio van 1,2 voor het bepalen van de 

hoogte van de algemene reserves. 

d. In te stemmen met de reservemutaties zoals opgenomen in paragraaf 4.5 reserves en 

voorzieningen van de Programmabegroting 2020: 

 Onttrekking van € 0,4 miljoen aan de bestemmingsreserve gegarandeerde geldlening 

HVC; 

 Onttrekking van € 0,9 miljoen aan de bestemmingsreserve reorganisatie WSHD; 

 Onttrekking van € 2,8 miljoen aan de bestemmingsreserve dijkversterkingen; 

 Onttrekking van € 0,1 miljoen aan de bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen 

wegen; 

 Onttrekking van € 0,2 miljoen aan de bestemmingsreserve budgetoverhevelingen; 

 Onttrekking van € 8,0 miljoen aan de bestemmingsreserve egalisatie geactiveerde 

lasten; 

 Onttrekking van € 0,9 miljoen aan de bestemmingsreserve frictiekosten Aquon; 

 Onttrekking van € 4,7 miljoen aan de bestemmingsreserve rente-egalisatie; 

 Onttrekking van € 38.606 aan de bestemmingsreserve onderhoud wegen; 

 Onttrekking van € 0,3 miljoen aan de bestemmingsreserve onderhoud CMK; 

 Onttrekking van € 0,1 miljoen aan de bestemmingsreserve CMK monitoring; 

 Onttrekking van € 0,7 miljoen aan de bestemmingsreserve kapitaallasten wegen; 

 Toevoeging van € 12,2 miljoen aan de reserve tariefegalisatie watersysteemheffing; 

 Toevoeging van € 2,7 miljoen aan de reserve tariefegalisatie zuiveringsheffing; 

 Toevoeging van € 2,1 miljoen aan de reserve tariefegalisatie wegenheffing; 



9 
 

 Onttrekking van € 11,2 miljoen aan de reserve tariefegalisatie watersysteemheffing; 

 Onttrekking van € 2,6 miljoen aan de reserve tariefegalisatie zuiveringsheffing; 

 Onttrekking van € 1,5 miljoen aan de reserve tariefegalisatie wegenheffing; 

 Onttrekking van € 0,6 miljoen aan de reserve tariefegalisatie uitbreiding formatie; 

 Toevoeging van € 0,6 miljoen aan de bestemmingsreserve digitalisering;  

 Onttrekking van € 0,3 miljoen aan de bestemmingsreserve digitalisering. 

e. In te stemmen met het per 31 december 2020 opheffen van de volgende reserves: 

bestemmingsreserve Gegarandeerde geldlening HVC (813004), bestemmingsreserve 

reorganisatie WSHD (813005), bestemmingsreserve dijkversterkingen (813006), 

bestemmingsreserve vervangingsinvesteringen wegen (813009),  bestemmingsreserve 

geactiveerde lasten (813012), bestemmingsreserve frictiekosten Aquon (813016), 

bestemmingsreserve rente-egalisatie (813017) en bestemmingsreserve onderhoud wegen 

(813020). Als gevolg van het volledig inzetten van deze reserves is het saldo van deze 

reserves per 31 december 2020 nihil.  

f. Ter dekking van de financieringsbehoefte het college van dijkgraaf en heemraden, conform het 

Treasurystatuut, bevoegd te maken tot: 

 Het aangaan van kortlopende financieringsmiddelen (rekening-courant verhouding en 

kasgeldleningen) tot een bedrag van maximaal de kasgeldlimiet van € 48 miljoen. 

 Het aangaan van langlopende financieringsmiddelen tot maximaal € 47 miljoen, 

waarvan € 30 miljoen reeds is aangegaan op basis van het besluit van de VV in 

september 2019. 

 
 
Ridderkerk, 27 november 2019 
 

De Verenigde Vergadering voornoemd, 

secretaris-directeur, 

 

 

 

 

 

 

drs. H.C. Jongmans MPM 

dijkgraaf, 

 

 

 

 

 

 

G.J. Doornbos 

 

 


