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ALGEMENE BESCHOUWINGEN BIJ DE BEGROTING 2021
Dé dag van een waterschapsjaar is weer aangebroken. De programmabegroting voor het jaar
2021, met een doorkijk naar de toekomst. Hier is al veel over gesproken, bevraagd, over
geschreven, gemaild, gebeld en andere digitale benodigdheden. “He who plays the bagpipes
calls the tune”, waarbij corona dit jaar die doedelzak, of bagpipes, ook echt speelde, helaas.
En o zo luid, ook voor ons waterschap en haar collega's. U bent hier door uw inzet en harde
werk goed doorheen gekomen, waarvoor complimenten, met zélfs een helder stuk voor ons.
Ook zeker onze dank voor de beantwoording van alle vragen, deels technisch en beleidsma‐
tig: deskundigheid toont u wederom aan als DB.
Dan toch spreken we als fractie VVD over deze specifieke bijeenkomst. Voorzitter, geven wij
wel het politieke juiste voorbeeld om met 30+ personen in een zaal bijeen te komen? Daar
hebben wij als fractie van de VVD enorme moeite mee. Voor alle duidelijkheid: het mag wet‐
telijk en IS staatsrechtelijk een uitdaging, maar we hebben eerder wat vergaderd in diverse
commissies in digitale vorm en ook daar zijn we tot consensus gekomen. De meerderheid in
een presidium beslist vanzelfsprekend en dat respecteren we maar wij zien hier een passend
bruggetje naar de programmabegroting.
U stelt op pagina 35 van de programmabegroting, zich in te zetten op innovatie en digitalise‐
ring. Maar een 30‐koppig bestuur ondersteunen met bestaande tools die toût BV‐ en MKB
Nederland wél hanteert, wij als AB lijken er moeite mee te hebben. Dat is jammer en zet
vraagtekens bij onze flexibiliteit en de werkelijke graadmeter of we ook beleidsmatig wel echt
innovatief en digitaal bezig zijn. Digitale innovatie wordt beschreven, waaronder zelfs drones,
algoritmes, en zelflerende systemen. “De nerd” in mij wordt wakker en ik kan dit enkel
bejubelen. Voorzitter, in een woord fantastisch! Het jaar 2050 klopt voor mijn gevoel op de
deur. Nu nog een AB dusdanig ondersteunen en te kunnen overtuigen een vergadering via
Microsoft Teams, Skype of BoschVoting Options te organiseren zodat we niet met 30 personen
samen hoeven te komen. Het gaat om het signaal. Echter, Luctor et emergo: We worstelen
maar komen boven.
Desalniettemin, het document leest aardig weg, en nogmaals, veel is er al over geschreven in
het adviseringsoverzicht waar ik graag naar mag verwijzen zonder in herhaling te vallen. Het
zal onze gewaardeerde collega's van Geborgden wellicht verheugen, dat de fractie VVD zelfs
niét negatief tegen deze programmabegroting 2021 staat! Wellicht, “wink wink”, stemmen
we zelfs vóór. Maar laten we zien hoe dit onderwerp verder verloopt en wat wordt overgeno‐
men of afgeraden.
Onze fractie ziet ook een duidelijk onderliggend projectenboek waarmee een helder doel
wordt nagestreefd. Enkele majeure projecten, van groot belang en waar wij niet op tegen zijn.
Maar, het is óók úw taak als DB om een duurzaam karakter in de financiën weer te geven op
de lange termijn. Wij hebben als fractie besproken, dat gezien de AB‐zetelverhoudingen een
cijfermatige aanpassing naar onze wensen erg lastig haalbaar zal zijn. Geen procentuele
structurele exploitatieverlaging, remming van het leegtrekken van reserves, lastenverlaging,
of de instelling van een concreet schuldenplafond.
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Wat wij wél hebben voorbereid, is een motie (¹) die gesteund is door ondertussen meerdere
fracties.
De strekking van het dictum is: zorgt u naast deze nette programmabegroting ook alstublieft,
in uw stuk van 2022 naar 2030 en later toe, voor houdbare overheidsfinanciën op de lange
termijn? Zo kunt u nu uw afgesproken ambities zo goed als mogelijk uitvoeren, maar ook de
toekomst betaalbaar houden. Wij rekenen op uw steun, deze motie na uw beraadslaging goed
en wel over te nemen. Kom de toekomst tegemoet, dat zal u sieren. Wij horen het graag.
Afsluitend hartelijk dank voor uw tijd en alle wijsheid vandaag in het behandelen van de vele
stukken, er wordt vandaag een enorm financieel pakket aan projecten en voorstellen bespro‐
ken. Dank u wel.

Namens de VVD‐fractie:
Ytje van de Hulsbeek, fractielid
’s‐Hertogenbosch, 24 november 2020

Voetnoot (¹):
Genoemde motie is mede ingediend door de partijen: Geborgden, 50 Plus, Alg. Waterschapspartij en Ouderen
Appèl ‐ Hart voor Water.
Het Dagelijks Bestuur (DB) vond de motie sympathiek en wil graag nog even wat ruimte teneinde hier bij de
Voorjaarsnota op terug te komen. De motie wordt daarom aangehouden.
U treft de tekst van de motie aan op pagina 3 van dit document.
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MOTIE lange termijn perspectief financiën
Het Algemeen Bestuur van het Waterschap Aa en Maas, in vergadering bijeen op vrijdag 20
november 2020;
Constaterende dat:





De begroting voor 2021 in de basis robuust is samengesteld;
Er op termijn fors wordt ingeteerd op de reserves;
In de lange termijn begroting de kosten structureel hoger liggen dan de opbrengsten;
De schuldpositie van het Waterschap op termijn fors oploopt;

Overwegend dat:





Een Waterschap gebonden is aan de EMU saldi en een stijging van de schuldenlast een
einde zal kennen;
Het Waterschap een duurzaam financieel beleid moet voeren waarbij oog is voor
zowel de ambities voor de korte termijn als de houdbaarheid van de lasten op lange
termijn
We de kosten voor onze groepen kostendragers, waaronder in het bijzonder de
ingezetenen, zo laag mogelijk willen blijven houden;

Verzoekt het Dagelijks Bestuur om:




Deze motie als het signaal te zien dat op termijn de financiële positie van het
waterschap minder solide wordt en dat de ondergrens van het wenselijke in zicht kan
komen bij ongewijzigde uitkomst van de lange termijn prognose;
In de begrotingsbehandeling van 2022 in het najaar van 2021 te komen met concrete
voorstellen waardoor het lange termijn perspectief een duurzaam en robuust
financieel beeld geeft;

En overgaat tot de orde van de dag.

Fractie VVD

Fractie Water Natuurlijk

Fractie CDA

Fractie Geborgden

Dhr J.Aardoom,

Mevr, S. de Zoeten

Dhr. P. Brouwers

Dhr. P v.d. Krabben

Fractie PvdA

Fractie Alg. Waterschapspartij

Fractie 50 Plus

Ouderen Appel – Hart

Dhr. R Bots

Mevr. A. Slaats

Mevr. A. Hernandez.

Frans Biemans.
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