
Persbericht n.a.v. behandeling begroting 11 december 2019 Waterschap Hollandse Delta 
 

AMENDEMENT ONDERBOUWING BEGROTING, evenwicht in doelen, prestaties en middelen 

Agendapunt: 05 Programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021 - 2024 

De Verenigde Vergadering van waterschap Hollandse Delta (WSHD) in vergadering bijeen te Ridderkerk op 11 

december 2019, 

Constaterende dat 

- Een eerste verkenning aangeeft dat in 2019 sprake zal zijn van tussen de 10 en 15 miljoen euro onderbesteding 

ten opzichte van de begroting (zie beknopt verslag informatieve VV 26 november 2019). 

- 2019 in vergelijking met eerdere jaren hierin niet uniek is. 

- Ten opzichte van de benodigde belastingopbrengst in 2019 van 154,9 miljoen euro, de benodigde 

belastingopbrengst in 2020 een stijging kent van 6,74 % naar 165,3 miljoen euro 

- Die stijging in de begroting matig tot niet wordt onderbouwd. 

Overwegende dat 

- De begroting een contract is tussen VV, D&H en de organisatie om voor de afgesproken middelen afgesproken  

doelen te realiseren en daarvoor prestaties te leveren. 

- Het niet uitlegbaar is om onze burgers en bedrijven de komende jaren extra te belasten, terwijl in de begroting 

beschikbaar gestelde middelen nu al niet volledig worden besteed, en dat over 2020 zeer waarschijnlijk ook het 

geval zal zijn. 

- Door het college aangegeven wordt dat de opbouw van de organisatie om uit te voeren wat is afgesproken “tijd 

en geduld vergt” (zie beknopt verslag informatieve VV 26 november 2019). 

Ondergetekenden stellen voor om het besluit als volgt te wijzigen: 

a. De programmabegroting 2020 en meerjarenraming 2021 -2024 vast te stellen en daarmee de bedragen voor 

2020 per programma, tot een totaal van (afgerond) € 204 miljoen1 aan lasten,  

 

b. Hieraan de voorwaarden te verbinden dat het college in maart 2020 komt met: 

• een eerste begrotingswijziging waarin ze aangeeft welke maatschappelijke effecten zij met de beschikbaar 

gestelde middelen per programma minimaal verwacht te bereiken in 2020. Dan wel welke prestaties het 

college hiervoor in 2020 minimaal gaat leveren. 

• Een nadere onderbouwing van de kosten die ze daarvoor verwacht te maken incl. de uitgangspunten 

waarop die kostenraming gebaseerd is; 

• De risico’s die aan de orde zijn als het gaat om het bereiken van die effecten/ prestaties en de besteding van 

de middelen over 2020 

• Heldere rapportages bij de buraps die de VV in de gelegenheid stellen om waar nodig in de loop van het jaar 

te komen tot bijstelling van de begroting. 

c. Handhaven huidige beslispunt b 

d. Beslispunt c als volgt te wijzigen: In te stemmen met het wijzigen van het weerstandratio voor het bepalen van 

de hoogte van de algemene reserve in minimaal 1.  

Een en ander onder vernummering van de daarop volgende beslispunten. 

Ondertekening indieners 

Naam  Fractie Handtekening 

   

   

   

   

 

Ondertekening ter ondersteuning 

Naam stemgerechtigde  Fractie Handtekening 

   

   

   

 

De Verenigde Vergadering van Hollandse Delta heeft de begroting eindelijk dan toch vastgesteld, na een 

uitstel van 2 weken.  Het amendement, opgesteld door PvdA’er Cok Sas en Christen Unie, Jantien Froling, 

met brede steun van alle partijen, is door het college van Dijkgraaf en Heemraden overgenomen. Kern van de 

wijziging van het besluit is, dat er voorwaarden verbonden zijn om de begroting vast te stellen met € 204 

miljoen aan lasten. Hiervoor is een belastingstijging nodig van 6,74 %. Dit betekent dat de VV op de voet wil 

volgen, hoe de uitvoering nu in 2020 gaat plaatsvinden. Het is onverkoopbaar om meer geld aan burgers en 

bedrijven te vragen wanneer te er niet aan toe komt om het uit te voeren. Zij wil in maart in een eerste 

begrotingswijziging zien over de maatschappelijke effecten, die het programma gaat opleveren en welke 

prestaties minimaal door het college geleverd gaan worden. Bovendien moet er een nadere onderbouwing van 

de verwachte kosten komen en een overzicht van risico’s die aan de orde zijn als het gaat om het bereiken 

van de prestaties. De motie Preventie vervuiling zwemwater pleziervaart, ingediend door Hennie Wiersma-den 

Dulk van de PvdA, onderdeel van het programma Water en op brede steun kon rekenen, is geheel door het 

college van D & H overgenomen.  

 
1 Een andere optie is te kiezen voor scenario 1: een gemiddelde tariefsverhoging van 5,32 en een omvang van de begroting van 
ongeveer 202 miljoen. Als we eind 2020 geld overhouden, is het hiermee 2, 2 miljoen minder. 


