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1. Inleiding
De verenigde vergadering heeft in haar vergadering van juni 2016 de rekenkamercommissie
(hierna: RKC) verzocht jaarlijks een onderzoek te doen naar de jaarverslaggeving. In deze
rekenkamercommissiebrief doet de RKC verslag van de door haar gehouden onderzoek naar de
jaarverslaggeving 2016.

2. Doel- en vraagstelling
Om het budgetrecht goed te kunnen invullen, heeft de verenigde vergadering voldoende en
goede informatie nodig afkomstig uit onder andere de begroting en jaarverslaggeving. De RKC
wil met dit onderzoek een oordeel geven over het jaarverslag en de jaarrekening 2016 en een
advies over mogelijke verbeteringen. De centrale onderzoeksvraag daarbij luidt:
Biedt de jaarverslaggeving 2016 (jaarverslag en jaarrekening) voldoende en kwalitatief goede
verantwoordingsinformatie om de verenigde vergadering haar controlerende en kaderstellende
rol te kunnen vervullen?
Daarnaast heeft de RKC drie thema’s benoemd die nader zijn onderzocht:
o Bestuursakkoord Water
Ook het hoogheemraadschap heeft een aandeel om de doelmatigheidswinst te behalen.
Wat is de status in 2016?
o Niet-beïnvloedbare kosten
In de Bestuursrapportage komt de term niet-beïnvloedbare kosten veel voor en leidt tot
verschuivingen binnen de beleidsproducten. Wat zijn de niet-beïnvloedbare kosten en
hoe zijn deze opgebouwd?
o Overzicht investeringen
Wat is de raming van de uitgavenpatronen en de realisatie van de investeringen in
2016?

3. Opzet onderzoek
3.1

Aanpak

Op basis van het onderzoeksprotocol van de RKC kan een lichtere vorm van onderzoek worden
gehanteerd. Door de relatief korte doorlooptijd betekent dat voor het onderzoek naar de
jaarverslaggeving 2016 een beperkte reikwijdte is gehanteerd.
Naar aanleiding van het onderzoek jaarverslaggeving 2015 heeft de rekenkamercommissie
geëvalueerd voor welke onderdelen verbeteringen mogelijk zijn in de aanpak en presentatie
van het onderzoek. Voor de evaluatie zijn zowel de commissieleden AZM, als de dijkgraaf en
de secretaris-directeur bevraagd.
Vanuit de commissie AZM zijn twee reacties op de evaluatie gekomen:

Hierbij mijn reactie op de brief over de
evaluatie van de bespreking van de
behandeling van de brief RKC:
1. Hoe heeft u de
rekenkamercommissiebrief en de
bespreking daarvan in uw commissie
ervaren? Redelijk tot Goed
2. Herkent u zich in de conclusies? Ja.
3. Heeft u verbeterpunten? Zo ja, welke?
Nog wat meer openstaan voor suggesties
vanuit de Commissie en VV.

Over het algemeen ben ik positief
v.w.b. de verslaglegging in de
commissie. Ik moest even wennen aan
deze aanpak. Sommige punten konden
naar mijn mening wel wat duidelijker
uiteen gezet worden.
Een verbeterpunt zou naar mijn
mening kunnen zijn het verhaal niet te
ingewikkeld te houden. Ik denk dat,
voor iemand met weinig kennis van
financiële zaken, het pittig was.
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De verkregen reacties van de commissieleden AZM, de dijkgraaf en secretaris-directeur zijn
gebruikt voor de aanpak van het onderzoek naar de jaarverslaggeving 2016. Dat heeft er
onder meer toe geleid dat het normenkader vereenvoudigd is in opzet, zonder daarmee
afbreuk te doen aan de essentie van wat onderzocht moet worden. Het beoogde resultaat is
dat kort en bondig de resultaten kunnen worden gepresenteerd.

3.2

Reikwijdte

Het onderzoek is gestart met een terugblik naar aanleiding van het voorgaande onderzoek.
Hierbij is nagegaan wat de stand van zaken is van de aanbevelingen naar aanleiding van het
onderzoek jaarverslaggeving 2015. Vervolgens is op basis van het bijgestelde normenkader,
zoals hierboven is beschreven, de eerste analyse uitgevoerd op basis van de
Bestuursrapportage 2016 en Jaarverslaggeving 2016. Tenslotte zijn de thema’s
Bestuursakkoord Water, niet-beïnvloedbare kosten en overzicht van de investeringen naar de
stand 2016 uitgewerkt.
In dit onderzoek is niet ingegaan op het proces rondom de jaarverslaggeving. De nadruk ligt
op de inhoudelijke informatiewaarde en begrijpelijkheid van de jaarverslaggeving. De RKC
heeft het onderzoek uitdrukkelijk niet gericht op die aspecten van de jaarverslaggeving waar
de accountant een oordeel over geeft. De accountant kijkt primair of de financiële informatie
getrouw is weergegeven en rechtmatig tot stand is gekomen.

4. Bevindingen
4.1

Analyse jaarverslaggeving

Deze paragraaf behandelt de onderdelen (1) opvolging van de aanbevelingen vanuit het
onderzoek jaarverslaggeving 2015 en (2) uitkomsten van de analyse jaarverslaggeving 2016.
(1) Opvolging aanbevelingen onderzoek jaarverslaggeving 2015
Het onderzoek naar de jaarverslaggeving is gestart met de opvolging van de aanbevelingen
vanuit het voorgaande onderzoek:
Nr.

1.

2.

Aanbevelingen RKC
brief onderzoek
Jaarverslaggeving
2015
Onderzoek te doen
naar wat relevante
indicatoren
gerelateerd aan de
WBP-doelen kunnen
zijn en de
doorvertaling daarvan
naar de
programmabegroting.
Mogelijk kan hierbij
aansluiting worden
gezocht bij andere
waterschappen in de
ontwikkeling van de
indicatoren.

Meer grip te krijgen
op de oorzaken van
het achterblijven van
de
investeringsprojecten
zodat in de toekomst

Reactie college n.a.v. RKC
brief onderzoek
Jaarverslaggeving 2015

Status opvolging

Wij zullen een onderzoek
beginnen naar relevante
indicatoren. Ook andere
waterschappen doen onderzoek
hiernaar en daarom is het
opportuun om dit gezamenlijk
te onderzoeken. Hierbij kan wel
de kanttekening worden
geplaatst dat wellicht niet alle
doelstellingen zich lenen om te
vertalen in prestatie
indicatoren.

Naar aanleiding van de het nieuwe
Waterbeheerplan (2016- 2021) is
een onderzoek gestart naar
relevante indicatoren. Een
afvaardiging vanuit de VV heeft
samen met de ambtelijke
organisatie mogelijke indicatoren
ontwikkeld. Dat heeft nog geen
steun van de commissies. Het
voorstel zal nog nader worden
uitgewerkt.

In het verleden is er een
onderzoek gedaan naar de
oorzaken van het achterblijven
van de investeringen. Ten
einde meer grip te krijgen
zullen deze oorzaken moeten
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De jaarrekening 2016 is nog
gebaseerd op de indicatoren zoals
die in begroting 2016 zijn
opgenomen omdat we
verantwoording afleggen over wat
daarin is opgenomen.
Door de rekenkamercommissie is
in 2016 onderzoek gedaan naar de
investeringsplannen. Dit
onderzoek heeft een aantal
aanbevelingen opgeleverd,
waarvan het college heeft

Nr.

3.

Aanbevelingen RKC
brief onderzoek
Jaarverslaggeving
2015
beter kan worden
begroot.

Voorafgaand aan de
uitvoering van de
accountantscontrole
2016 met de
accountant afspraken
maken over de aan te
leveren gegevens.

Reactie college n.a.v. RKC
brief onderzoek
Jaarverslaggeving 2015

Status opvolging

worden verwerkt in de planning
van de nieuwe investeringen
zodat een betere inschatting
kan worden gemaakt van de
hoogte van de begroting.

aangegeven dat deze in de
komende tijd opgevolgd zullen
worden. Uiteindelijk zal dit ertoe
moeten leiden dat de
investeringen meer conform
planning zullen verlopen.
In 2016 heeft de accountant de
eerste interimcontrole uitgevoerd
en daarmee uitgebreid kennis
gemaakt met de organisatie. De
aanbevelingen van de accountant
zijn met hen besproken en zullen
worden opgevolgd. Voor de
controle op de jaarrekening is met
de accountant een planning
opgesteld en hebben zij ons een
Lijst Op Te Leveren Stukken
(LOTS) verstrekt. Het op basis van
deze LOTS verstrekken van
informatie was een lastiger traject
dan gebruikelijk doordat we per 1
januari 2016 overgegaan zijn op
een nieuwe financieel systeem. De
implementatie van de inkoopscan
in dit nieuwe financiële systeem
heeft de nodige extra aandacht
gevraagd, evenals de
implementatie van nieuw
personeelssysteem per 1 januari
2017.

Met de nieuwe accountant zal
een kennismakingsprogramma
worden opgesteld en een van
de onderdelen daarin zal zijn
afspraken over de aan te
leveren gegevens.
Daarnaast zal in de tweede
helft van 2016 een concern
controller starten die de laatste
ontwikkelingen op het gebied
van accountants standaarden
zal gaan vertalen naar onze
organisatie. Hierdoor is de
verwachting dat we zelf beter
kunnen anticiperen op de
informatie behoefte van de
accountant.

De concern controller is inderdaad
gestart in het tweede halfjaar. Eén
van de opdrachten waarmee hij
belast is, is het actualiseren van
de administratieve organisatie en
interne controle waarin de laatste
standaarden zullen worden
verwerkt.
Tabel 1 Status opvolging aanbevelingen onderzoek jaarverslaggeving 2015

(2) Bevindingen jaarverslaggeving 2016
Vervolgens is het jaarverslag 2016 op basis van het gehanteerde normenkader geanalyseerd.
In de onderstaande tabel zijn de bevindingen per norm opgenomen:
Nr.
1.

Norm
De informatie in de
programmaverantwoording biedt inzicht
in de (mate van) realisatie van doelen en
de hiervan afgeleide maatregelen of
activiteiten van de programmabegroting.
Ofwel: er is een goede aansluiting tussen
de programmaverantwoording en
programmabegroting.

Uitkomsten
•
De samenhang tussen de
programmabegroting 2016 en het
jaarverslag 2016 is duidelijk: de
activiteiten/maatregelen, zoals die in de
programmabegroting 2016 zijn benoemd
op de ambities, zijn terug te vinden in
het jaarverslag.
•
De vertaling van de ambities naar de
doelen en bijbehorende activiteiten of
maatregelen is in de
programmabegroting 2016 en
verantwoording concreter gemaakt.
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Nr.
2.

Norm
In de programmaverantwoording is ook
in financiële zin over doelrealisatie
gerapporteerd. Ofwel: de baten en lasten
per doelstelling of subdoelstelling van de
programmabegroting zijn zichtbaar
gemaakt en verschillen zijn verklaard.

Uitkomsten
Per programma is een financiële toelichting
gegeven op de onder- en overschrijdingen van
de beleidsproducten, waarbij de focus ligt op de
beïnvloedbare kosten (inkoopkosten). In dit
onderzoek is op een aantal onderschrijdingen, te
weten op programma 1, 2 en ondersteunende
producten ingezoomd wat de oorzaken waren
van het niet volledig benutten van de budgetten:
•
Bij programma 1 is het uitstel
veroorzaakt door bezwaar van een
ingenieursbureau bij de aanbesteding,
daarnaast hebben de werkzaamheden
stilgelegen vanwege bestuurlijke en
ambtelijke discussie over gezamenlijke
aanschaf van een integraal
modelinstrumentarium (onder andere
om overstromingen te simuleren).
•
Bij programma 2 zijn de inkopen
uitgesteld om overschrijding van het
programmabudget te voorkomen. Dit
bleek achteraf niet noodzakelijk.
•
Bij ondersteunende producten onderdeel
‘personeel en organisatie’ is het
organisatie ontwikkelbudget niet volledig
benut. De reden hiervoor is het
temporiseren van het ontwikkel
programma en het grotendeels zelf
invoeren van de nieuwe werkstijl.
Uit de nadere analyse en opgevraagde
toelichtingen blijkt dat de onderschrijdingen van
incidentele aard zijn.

3.

De verantwoordingsinformatie is
zelfstandig leesbaar, overzichtelijk en
begrijpelijk gepresenteerd.

Het jaarverslag is overzichtelijk en begrijpelijk
gepresenteerd. De tabel met de maatregelen, de
status en toelichting is zelfstandig te lezen. Het
toevoegen van deze tabel is een duidelijke
verbetering ten opzichte van vorige jaren.
De toelichting bij sommige maatregelen kunnen
beter. Bijvoorbeeld: een toelichting waarom
vertragingen ontstaan (geen goede
voorbereiding?), het benoemen van oorzaken
waarom maatregelen niet zijn gerealiseerd en
een toelichting “conform planning” is summier.

Tabel 2 Bevindingen per norm

4.2

Onderzochte thema’s

In deze paragraaf zijn de drie onderzochte thema’s, te weten (1) Bestuursakkoord Water, (2)
Niet-beïnvloedbare kosten en (3) Overzicht investeringen uitgewerkt.
(1) Bestuursakkoord Water
In mei 2011 hebben het Rijk, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal
Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van waterbedrijven in Nederland het
Bestuursakkoord Water ondertekend. Het doel van het Bestuursakkoord Water is te blijven
zorgen voor:
•
Veiligheid tegen overstromingen;
•
Een goede kwaliteit water;
•
Voldoende zoet water.
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In het Bestuursakkoord Water hebben de waterschappen afgesproken de lastenontwikkeling
gematigd te zullen houden en daartoe doelmatigheidswinst (ca. € 325 miljoen) te zullen
behalen. Ter beoordeling van de vraag of de waterschappen de lastenontwikkeling voldoende
matigen en voldoende doelmatigheidswinst behalen, wordt een referentielijn voor de
waterschapsbelastingen gehanteerd. Deze referentielijn is opgenomen in het rapport
‘Nulmeting doelmatig waterbeheer’, dat eind 2012 door de Stuurgroep Water en dus
bestuurlijk door alle partijen, inclusief de minister van Infrastructuur & Milieu is vastgesteld.
De lijn komt er op neer dat als de waterschappen er als collectief in slagen de stijging van de
belastingopbrengst in de periode 2010 t/m 2020 onder 2,7% per jaar (exclusief inflatie) te
houden, dit als een gematigde ontwikkeling wordt gezien en als indicatie geeft dat er
voldoende doelmatigheidswinst wordt behaald.
Ook het hoogheemraadschap heeft een aandeel om de doelmatigheidswinst te behalen. Om
inzichtelijk te maken waar het hoogheemraadschap staat eind 2016, zijn de volgende
onderdelen in kaart gebracht en toegelicht:
1. Prognose autonome ontwikkeling;
2. Prognose doelmatigheidswinst;
3. Feitelijke belastingopbrengst.
Ad 1. Prognose autonome ontwikkeling
De prognoses van de autonome ontwikkeling worden gebruikt om na te gaan of er een
doelmatigheidswinst wordt gerealiseerd. Bij het bepalen van wat de gemiddelde jaarlijkse
ontwikkeling van de belastingopbrengst is, is uitgegaan van de meerjarenraming in 2010 van
alle waterschappen. Vervolgens is de belastingopbrengst op basis van een kwalitatieve analyse
doorgetrokken naar 2020. Daarna is op basis van een expert judgement de uiteindelijke
prognose voor de waterschappen als collectief opgesteld. De prognoses zijn ontwikkeld en
getoetst in samenwerking met het Centrum voor Onderzoek van de Economie van Lagere
Overheden (COELO). De opgave van het bestuursakkoord resulteert in een prognose voor de
ontwikkeling van de waterschapsheffingen langs de (referentie)lijn.
Afgesproken is dat eenmaal in de drie jaar wordt bezien of er voldoende aanleiding is de
prognoses van de autonome ontwikkeling bij te stellen. Dit kan het geval zijn als zich
wijzigingen in zogenaamde exogene factoren voordoen, die significante gevolgen hebben voor
de belastingopbrengsten of kosten van de BAW-partijen. Daarnaast is afgesproken dat zal
worden gecorrigeerd voor financieel-administratieve wijzigingen die partijen aanbrengen (zoals
die van afschrijvingstermijnen) en die niet voortvloeien uit doelmatigheidsverbetering.
De opbrengsten uit de waterschapsheffingen worden afgezet tegen de prognose van de
autonome ontwikkeling. Als de werkelijke opbrengstontwikkeling lager is dan de ontwikkeling
volgens de prognose dan wordt dit geïnterpreteerd als een doelmatigheidswinst.
De autonome belastingopbrengst van de waterschappen in 2010 was € 2,2 miljard en zou
zonder enige besparing oplopen in 2020 tot € 3,1 miljard. Dat is een stijging van gemiddeld
3,3 % per jaar. Een effect van het Bestuursakkoord Water was dat de waterschappen hogere
kosten kregen door cofinanciering van het hoogwaterbeschermingsprogramma en financiering
van de muskusrattenbestrijding. Dit zorgt voor een stijging tot 2020 van € 3,2 miljard van de
belastingopbrengst, ofwel 3,8% per jaar (exclusief inflatie).
Ad 2. Prognose doelmatigheidswinst
De waterschappen moeten als collectief erin slagen de stijging van de belastingopbrengst in de
periode 2010 t/m 2020 onder de 2,7% per jaar (exclusief inflatie) te houden. Het percentage
van 2,7% is in 2014 verlaagd naar 2,5% vanwege de lage rentestand.
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Ad 3. Feitelijke belastingopbrengst
Het beeld bij het hoogheemraadschap, op basis van de daadwerkelijke belastingopbrengsten,
laat zien dat de besparingen worden gerealiseerd. De feitelijke belastingopbrengst bij de
zuiveringsheffing en wegenheffing ligt onder de prognose. Bij de watersysteemheffing is deze
gelijk aan de prognose.
In de onderstaande grafieken (zie figuur 1 en 2) zijn de hiervoor genoemde onderdelen die
vanuit het Bestuursakkoord Water zijn afgesproken grafisch weergegeven voor het
hoogheemraadschap. Hierbij wordt eerst op totaalniveau de ontwikkeling gepresenteerd en
vervolgens onderverdeeld naar watersysteem-, zuiverings- en wegenheffing:

Figuur 1 Ontwikkeling doelmatigheidswinst Bestuursakkoord Water

8

Doelmatigheidswinst: wegenheffing

Miljoenen
€8
€6
€4
€2
€-

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Autonome ontwikkeling

Doelmatigheidswinst

Feitelijk belastingopbrengst

Figuur 2 Doelmatigheidswinst onderverdeeld naar watersysteem-, zuiverings- en
wegenheffing

(2) Niet-beïnvloedbare kosten
In het jaarverslag wordt gebruik gemaakt van de term “niet-beïnvloedbare kosten" bij de
toelichting op de financiën. Onder de niet beïnvloedbare kosten worden de indirecte kosten,
kapitaallasten en de doorberekende personele lasten bedoeld. Omdat de budgethouder niet of
nauwelijks invloed heeft op deze kosten worden deze “niet-beïnvloedbare kosten” genoemd.
De beleidsproducten van de ondersteunende producten, zoals management, personeel en
organisatie, concern control en financiën, informatiebeleid en automatisering, huisvesting, en
dienstauto’s vormen de indirecte kosten. Deze kosten worden verdeeld naar de
beleidsproducten van de programma’s volgens door het algemeen bestuur vastgestelde
verdeelsleutels.
De personele lasten worden verdeeld via de urenbegroting en komen door middel van
tijdschrijven als personele lasten terug op de beleidsproducten. De kapitaallasten bestaan uit
rentekosten en afschrijvingskosten. De rentekosten worden via de omslagrente verdeeld naar
de beleidsproducten. Voor de leesbaarheid van het jaarverslag is gekozen om afwijkingen die
worden veroorzaakt door niet-beïnvloedbare kosten niet nader toe te lichten.
In onderstaand taartdiagram is het aandeel in % van de beïnvloedbare kosten op de totale
kosten van het hoogheemraadschap weergegeven:
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Figuur 3 Beïnvloedbare kosten i.r.t. totale kosten

(3) Overzicht investeringen
Het hoogheemraadschap investeert jaarlijks circa 40 miljoen euro. De investeringsprojecten
hebben doorgaans een looptijd van vijf tot veertig jaar. In de investeringsplanning wordt per
jaar de uitgaven geprognosticeerd.
In onderstaande staafdiagrammen zijn de raming van de uitgaven en de gerealiseerde
uitgaven in 2016 zowel op totaalniveau als naar de onderliggende programma’s weergegeven:

Figuur 4 Raming en realisatie totaalniveau investeringen 2016
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Figuur 5 Raming en realisatie per programma 2016

De geprognotiseerde/ geraamde uitgaven hebben effect op de volgende onderdelen:
1. Rentelasten;
2. Start afschrijvingen;
3. Emu-saldo.
Ad 1. Rentelasten
De investeringsuitgaven zijn onderdeel van de liquiditeitsprognose. De liquiditeitsprognose
toont per maand het saldo van de liquide middelen en is bepalend voor wanneer een
geldlening moet worden aangetrokken. De rentelasten van de geldleningen komen als
kapitaallasten terug in de programmabegroting.
Ad 2. Start afschrijvingen
Een realistisch uitgavenpatroon heeft invloed op de berekening van de afschrijvingslasten.
Indien wordt geprognosticeerd dat een investering gereed is in 2016, dan start de berekening
voor de afschrijvingen in 2017. Loopt de investering toch een paar maanden door, dan zijn de
afschrijvingslasten te hoog geraamd. Andersom komt ook voor.
Ad 3. Emu-saldo
De investeringsuitgaven hebben invloed op het berekenen van het Emu-saldo. De Wet
houdbare overheidsfinanciën (Wet Hof) bepaalt dat het Rijk en de decentrale overheden, dus
ook de waterschappen, een gelijkwaardige inspanning leveren ten aanzien van de Europese
begrotingseisen. De Unie van Waterschappen bepaalt de referentiewaarde van de
waterschappen.

5. Conclusies en aanbevelingen
Conclusies
De RKC concludeert dat de jaarverslaggeving 2016 voldoende en kwalitatief goede
verantwoordingsinformatie biedt om de verenigde vergadering haar controlerende rol te
kunnen vervullen.
De doelmatigheid is getoetst aan de afspraken uit het Bestuursakkoord Water. De stijging van
de belastingopbrengsten is gematigd en daarmee voldoet het hoogheemraadschap aan de
afspraken vanuit het Bestuursakkoord Water.
Er is een goede aansluiting tussen de programmabegroting en programmaverantwoording. De
tabel met maatregelen en bereikte prestaties maakt het jaarverslag zelfstandig en leesbaar.
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Aanbevelingen
De RKC ziet een aantal verbetermogelijkheden op de volgende aspecten:
• De toelichting bij de prestaties is over het algemeen van goede kwaliteit, maar bij een
aantal maatregelen (vooral bij afwijkingen) zou de toelichting en onderbouwing van de
oorzaken duidelijker kunnen.
• Het borgen van een goede voorbereiding van projecten om tegenvallers, uitstel en het
te vroeg aanvragen van het uitvoeringskrediet te kunnen voorkomen dan wel te
beperken.

6. Bestuurlijke reactie

7. Nawoord
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Bijlage 1. Geraadpleegde documentatie
•
•
•
•

Programmabegroting 2016
Bestuursrapportage 2016
Concept jaarverslaggeving 2016
Bestuursakkoord Water
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