Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
Fractie Algemeen Bestuur WS Aa en Maas

Vergadering Algemeen Bestuur 17-11-2017
Aanvang: 10.30 uur
Locatie: Waterschapshuis te 's-Hertogenbosch

Agenda
Programmabegroting 2018 waterschap Aa en Maas
Voorzitter, dit is de begroting voor het laatste volle jaar van deze coalitie.
Na een aanloop in het begin van deze periode, moet dit dus een echt ‘oogstjaar’
kunnen zijn.
In deze begroting wordt nog eens expliciet vermeld dat als afgeleide van het
Bestuursakkoord in de Nota Financieel beleid 2014 de criteria zijn vastgelegd:
1. Een gelijkmatige en maatschappelijk verantwoorde kostenontwikkeling;
2. Een gelijkmatige en maatschappelijk verantwoorde heffingenverloop;
3. Kostendekkende tarieven, d.w.z. gelijkschakeling van belastingopbrengsten en
netto-lasten;
Overigens lukt het het college nog niet om die volgorde om te draaien en de
gelijkschakeling van de netto-lasten aan de belastingopbrengsten als
uitgangspunt te formuleren;
4. Verantwoord inzetten van egalisatiereserves;
5. Een prudent voorzieningenbeleid;
6. Het toerekenen van renteopbrengsten van de reserves aan de exploitatie.
Het resultaat van het werk van het college, met deze uitgangspunten, is een
lastendrukplaatje dat een lastentoename voor een gemiddeld huishouden van 2%
laat zien en voor de bedrijven tussen de 1,2 en 1,9%.
Dat is dus voor dit jaar een acceptabel plaatje.
Zoals mijn fractie bij het bespreken van de Mid Term Review en de Voorjaarsnota al
aangaf, hebben we grote zorgen over de wat langere termijn.
De tabel op pagina 50 lijkt een poging te doen ons op het verkeerde been te zetten:
Zo op het eerste gezicht lijkt de toename van de kosten per jaar mee te vallen, maar
over het totaal van de Waterbeheersplanperiode blijkt het totaal 2,3% per jaar te zijn.
Dát gevoegd bij de ervaringen van de laatste jaren waarin het college de grootste
moeite heeft de stijging tot het afgesproken consumentenprijsindexcijfer te beperken,
maakt dat bij mijn fractie de zorgen niet kleiner worden.
Voorzitter, die koppeling aan het consumentenprijsindexcijfer komt niet uit de lucht
vallen. De staaftabellen van pagina 49 maken duidelijk dat huishoudens en
ingezetenen verreweg het grootste aandeel in de belastingopbrengst leveren. Hierbij
merk ik ook nog maar een keer op dat dat óók bij de watersysteemheffing zo is,
omdat ingezetenen óók een groot deel van de ‘gebouwde’ opbrengst betalen.
Voorzitter, mijn fractie roept het college op om het komende jaar bij de voorbereiding
van de begroting 2019 de grootst mogelijke aandacht te geven aan die meerjaren
kostenontwikkeling. Juist omdat het sturen van die kostenontwikkeling is als het
sturen van een supertanker: het duurde de vorige periode járen om het weer
bestuurbaar te maken.
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Het lijkt mijn fractie goed om in 2018, en zeker bij die voorbereiding van de volgende
begroting, al te gaan sturen op een meerjaren toename van maximaal 2% vanaf
2019.
Voorzitter, na deze wat meer algemene beschouwing nog een enkele opmerking
n.a.v. teksten in deze begroting:
Zeker na onze ervaringen met de wateroverlast in het vorige jaar is water in bebouwd
gebied een extra attentiepunt.
Naar aanleiding van de commissiebehandeling en de opmerkingen van de controller
dienaangaande, heeft het college aangegeven waarom dit géén apart programma
wordt. Mijn fractie kan zich in die argumenten vinden.
Echter, in deze begroting staat het wel degelijk als apart programma paragraaf,
echter zonder de input voor de begroting.
Zoals ik al memoreerde verdient het onderwerp, óók naar de mening van mijn fractie,
de grootst mogelijke aandacht.
Een belangrijke zin in de toelichting op de activiteiten is: In aanloop naar de nieuwe
Omgevingswet, zal in 2018 gestart moeten worden met de integratieslag tussen
gemeentelijke en de waterschap verordeningen.
Mijn fractie zou graag gezien hebben dat daar had gestaan ‘zal in 2018 voortgegaan
moeten worden’!
Voorzitter, dit kan niet wachten op een moment in 2018. Wil het college toezeggen
dat hiermee per omgaande wordt gestart?
Voorzitter, tot slot nog een enkele opmerking bij de paragraaf Maatschappelijke
Meerwaarde:
Er zijn 17 medewerkers langdurig verminderd inzetbaar. Het college legt een link met
de verhoging van de pensioenleeftijd. Kan het college dit hard maken? Wat is de
leeftijd van deze 17 medewerkers?
Dan de Omgevingsdiensten en de indirecte lozingen.
Mijn fractie krijgt uit de tekst op pagina 38 de indruk dat het college met de handen in
het haar zit. Het waterbelang wordt blijkbaar onvoldoende gewaarborgd, maar wat
daar aan te doen ‘moet nog blijken’, zo staat er.
Kan het college hier iets concreter over zijn?
Voorzitter, al met al én rekening houdend met positieve antwoorden op onze zorgen
en vragen, kom ik afrondend tot een beschouwing van waar we nu, aan het begin van
dat door mij genoemde oogstjaar, staan.
De VVD-fractie ervaart een prettige maar vooral rendementsvolle samenwerking in
het DB. Er wordt hard gewerkt en veel geproduceerd door de organisatie afgaande
op de volle agenda’s van de commissies en het DB. Aa en Maas is slagvaardig als
het gaat om de aanpak en afhandeling van de extreme wateroverlast. We letten op
de centen van de burger en met het bestuursakkoord in de hand worden de bijdragen
van burgers en bedrijven niet meer verhoogd dan nodig. Zijn er dan geen uitdagingen
meer? Ja, genoeg. Uitgaande van de kerntaken en de opgaven uit de Kader Richtlijn
zijn we nog niet klaar, terwijl nieuwe uitdagingen op bijvoorbeeld het gebied van
schoon water op ons afkomen. De VVD-fractie heeft er vertrouwen in dat dit team dat
aan kan. Tot zover onze bijdrage in de eerste termijn.
In de beantwoording van het DB kwam de toezegging dat er in een vroeg stadium
volgend jaar gewerkt gaat worden aan het beperken van onze zorgen over de
financiën op de wat langere termijn; ook onze zorgen over de omgevingsdiensten en
de invoering van de Omgevingswet worden door het college gedeeld en ook daar
wordt nú al aan gewerkt om dat in de waterschapstaken een goede plek te geven.
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Tot slot kregen we de toezegging dat er in een volgen commissievergadering op de
cijfers betreffende het langdurig verzuim zal worden ingegaan.
Al met al werd het een door onze fractie positief ervaren begrotingsbehandeling.
20 november 2017
Johan van Miltenburg
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