
ZIENSWIJZEN OP BEGROTING 2021

Deelnemer Reactie 

(ja/nee)

Zienswijze

(ja/nee)

Inhoud Reactie SVHW Aanpassing 

begroting

Altena Ja Ja 1. De raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting vaststelt met inachtneming van deze 

zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een verantwoording aan 

welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan welke onderdelen niet en 

waarom.

2. De raad heeft kennis genomen van de opmerkingen in de ontwerpbegroting over Corona en 

gaat ervan uit dat door SVHW zo spoedig mogelijk een inschatting wordt gemaakt van de te 

verwachten (financiële) impact op de begroting van SVHW en de belastingopbrengsten van de 

deelnemers. Verzocht wordt de gevolgen van de Coronacrisis inzake de GR SVHW  in beeld te 

brengen in de tussentijdse bestuursrapportages.

1. Door het inhoudelijk behandelen van de zienswijzen en het opsturen van de 

beantwoording van de zienswijzen aan de raden en verenigde vergadering van de 

deelnemers geeft SVHW invulling aan het gestelde in deze zienswijze

2. SVHW heeft in de Voorjaarnota 2020 een inschatting gegeven van de te verwachten 

(financiële) impact op de Begroting 2020 van SVHW en zal dat in de Najaarsnota 2020 

wederom doen, waarbij direct een inschatting wordt gemaakt voor de eventuele effecten in 

2021. Het inschatten van de impact op de belastingopbrengsten is zeer  lastig vanwege 

veel onzekerheden (bijvoorbeeld de ontwikkeling van het aantal faillissementen, de 

kwijtscheldingen, het oninbaar lijden, het aantal overnachtingen et cetera.) en gebrek aan 

referenties. SVHW zal tijdens de september ramingen een vergelijk maken tussen de 

realisatie 2020 en de realisatie 2021, aangezien het in het kader van de Corona-uitbraak 

verleende uitstel op verzoek per 31 augustus 2020 afloopt.

1. Nee

2. Nee

Alblasserdam Nee nvt nvt nvt

Albrandswaard Ja Ja 1. Geen instemming toegepaste indexeringspercentage in de begroting 2021

Met het bij de begroting gehanteerde indexeringspercentage stemmen wij niet in. Wij 

onderschrijven het door het college van de gemeente Albrandswaard ingenomen standpunt 

waarbij zij de gemeenschappelijke regelingen waarin Albrandswaard deelneemt verzoekt om 

met voorstellen te komen over de gevolgen van een (nul)lijn voor het begrotingsjaar 2021. We 

zien helaas deze voorstellen niet terugkomen in de conceptbegroting 2021.

1. SVHW heeft al meerjarig de strategie om een goed kwaliteitsniveau te bieden, waarbij 

een laag kostenniveau gehandhaafd blijft. Voor zover mogelijk wordt hierbij de indexering 

door besparingen opgevangen binnen de exploitatie. Dit geldt ook voor de kosten voor het 

volgen van (wettelijke) ontwikkelingen en nieuw beleid.  Hierin neemt SVHW zijn 

verantwoordelijkheid, hetgeen blijkt uit het feit dat SVHW over de periode 2016-2021 van 

de indexeringskosten (1.355.000 euro) en van kosten voor nieuw beleid (745.000 euro) in 

totaliteit 1.188.000 euro heeft opgevangen binnen de exploitatie door 

efficiencymaatregelen, waardoor de netto stijging van de begroting over deze periode 

912.000 euro bedraagt. Daarnaast is er in deze zelfde periode een bedrag van 1.142.000 

euro gerestitueerd aan de deelnemers.

 

Voor 2021 is in de begroting is een besparing in de exploitatie opgenomen van 448.000 

euro Indien deze wordt aangewend ter dekking van de indexering, dan  zit de indexering 

vrijwel op de nullijn. 

 

Indexeringskosten (personeel en materieel):  456.000

Besparing in exploitatie:                                           448.000

Resterende indexeringskosten:                               8.000 

Wettelijke ontwikkelingen, nieuw beleid:            410.000

Totale kosten toename                                          418.000       

In de begroting is deze besparing echter ook voor 100.000 euro  toegerekend aan de 

kosten voor ontwikkeling en nieuw beleid. SVHW past de begroting aan door de besparing 

geheel toe te rekenen aan de indexering (wiizigingen in: de aanbiedingsbrief, bladzijde 28 

en overzicht op bladzijde 30). Het betreft een verschuiving, waarbij de totaalbedragen niet 

worden beïnvloed.

1. Ja
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2. Onderzoek indexeringssystematiek

De wens die in de regio bestaat om de huidige berekeningswijze te evalueren en een meer 

geschikte berekeningswijze te onderzoeken delen wij. We verzoeken u om dit onderwerp alsnog 

te agenderen en wachten concrete voorstellen af.

2. SVHW opereert in meerdere regio’s en in deze regio’s bestaan verschillende inzichten 

met betrekking tot de indexeringssystematiek. Om een consistente lijn te hanteren heeft 

het Algemeen Bestuur SVHW juist hierom op 1 februari 2017 besloten om voor het 

indexeren  van de bedrijfskosten de meest recent gepubliceerde Consumentenrijsindex 

(CPI) te hanteren en voor het indexeren van de personeelskosten de afspraken die zijn 

vastgelegd in de cao Werken voor waterschappen. In het geval van het ontbreken van een 

cao gaat SVHW uit van een loonstijging van 1 procent. Tegelijker is het uitdrukkelijke 

streven van SVHW om deze kosten zoveel mogelijk op te vangen binnen de exploitatie (zie 

beantwoording hierboven). Het Dagelijks Bestuur SVHW meent hiermee op een zorgvuldige 

wijze om te gaan met de indexering, maar ziet andere inzichten graag tegemoet. Er is geen 

reden om de begroting aan te passen. 

2. Nee

Barendrecht Ja Ja In  het algemeen kunnen wij ons vinden in de ontwerp-begroting 2021. We willen wij graag een 

appél op u doen als verbonden partij van de gemeente Barendrecht. Zoals u bekend is verkeren 

de Nederlandse gemeenten in financieel zwaar weer, zo ook de gemeente Barendrecht. De 

financiele opgave voor 2021 en latere jaren dwingt ons om kritisch te kijken naar onze 

uitgaven. We vragen u om dit ook te doen en te onderzoeken waar nog efficiiencywinst te 

behalen is. Het is belangrijk om hierin gezamenlijk op te trekken, zodat we de juiste keuzes 

kunnen maken om maatschappelijke middelen op een verantwoorde manier te kunnen 

besteden. Wij willen u daarbij in de gelegenheid stellen om zelf met voorstellen te komen. 

Enerzijds omdat u hiertoe uiteraard het beste in staat bent vanuit de kennis van uw organisatie 

en de door u aangeboden producten en diensten en anderzijds om ad hoc oplossingen per 

gemeente te voorkomen.

SVHW begrijpt de situatie waarin de gemeenten zitten en onderschrijft het belang om 

publieke middelen efficiënt en zorgvuldig in te zetten. Los van de huidige situatie heeft 

SVHW sowieso al meerjarig de strategie om een goed kwaliteitsniveau te bieden, waarbij 

een laag kostenniveau gehandhaafd blijft. Hierin neemt SVHW zijn verantwoording, hetgeen 

blijkt uit het feit dat SVHW over de periode 2016-2021 van de indexeringskosten 

(1.355.000 euro) en van kosten voor nieuw beleid (745.000 euro) in totaliteit 1.188.000 

euro (2021: 448.000 euro) heeft opgevangen binnen de exploitatie door 

efficiencymaatregelen, waardoor de netto stijging van de begroting over deze periode 

912.000 euro bedraagt. Daarnaast is er in deze periode een bedrag van 1.142.000 euro 

gerestitueerd aan de deelnemers. 

Mede door deze handelswijze liggen de uitvoeringskosten van SVHW al jarenlang 

substantieel onder het landelijke gemiddelde. Uit het in april 2019 uitgevoerde 

benchmarkonderzoek van de Waarderingskamer blijkt namelijk, dat de WOZ- 

uitvoeringskosten per object van SVHW ver beneden het landelijk gemiddelde liggen: bijna 

30 procent. De WOZ uitvoeringskosten van SVHW bedragen 10,72 euro per object en het 

landelijk gemiddelde is 15,23 euro per object. Daarnaast blijkt uit de gegevens van de Unie 

van Waterschappen dat de gemiddelde landelijke perceptiekosten in 2018 3,7 procent 

bedroegen en die van SVHW 2,1% (gecorrigeerd met de doorbelaste WOZ-kosten vanuit het 

Ministerie van BZK en de resultaatuitkering over 2018; ongecorrigeerd bedroeg dit 2,9%).

SVHW blijft actief zoeken naar mogelijkheden om nog verdere efficiencywinst te boeken 

waarbij samenwerking met deelnemers en andere overheidsorganisaties serieuze opties 

zijn.

Nee

Brielle Nee nvt nvt nvt

Goeree-Overflakkee Ja Nee De SVHW begroting wordt pas donderdag 25 juni behandeld in de Raadsvergadering.  

Desondanks meldt de gemeente dat het voorstel is om ‘in te stemmen’ en er dus geen 

zienswijze of bedenkingen zijn. Zodra het formeel is behandeld, laat de gemeente dit weten.

nvt nvt

Hardinxveld-Giessendam Nee nvt nvt nvt

Hellevoetsluis Nee nvt nvt nvt

Hoeksche Waard Ja Nee Instemming met Ontwerpbegroting 2021 en geen zienswijze. nvt Nee
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Krimpenerwaard Ja Nee in het voorjaar 2020 zijn we in ons land geconfronteerd met het coronavirus COVID-19. Dat 

heeft ook mogelijke gevolgen voor de ontwikkeling van de financiele positie van de 

Gemeenschappelijke Regelingen in 2020 en 2021. Op het moment van opstellen van de 

begroting 2021 was uiteeraard nog onvoldoende in beeld welke effecten dit precies kunnen 

zijn. Het SVHW heeft dit inmiddels al opgenomen in de risicoparagraaf en toegezegd te 

rapporteren in de P&C documenten 2020 over de eventuele gevolgen van hjet coronavirus 

COVID-19. Wij stellen dit zeer op prijs en graag zouden wij u willen verzoeken deze toezegging 

te verlengen naar 2020 en 2021.

SVHW heeft in de Voorjaarnota 2020 een inschatting gegeven van de te verwachten 

(financiële) impact op de Begroting 2020 van SVHW en zal dat in de Najaarsnota 2020 

wederom doen, waarbij direct een inschatting wordt gemaakt voor de eventuele effecten in 

2021.

Nee

Lansingerland Ja Nee Wij complimenteren u met de begroting 2021; het SVHW blijft ontwikkelen, terwijl het 

kostenniveau laag en het niveau van de dienstverlening hoog blijft. De begroting laat een 

financieel solide organisatie zien, die volop in beweging blijft en tegenvallers snel en duidelijk 

kan opvangen. Het is goed om te zien dat de uittreding van deelnemers geen nadelig effect 

heeft gehad op onze gemeenschappelijke bijdrage. Anderzijds is onze bijdrage wel 

bovengemiddeld gestegen, voornamelijk door een groei van het aantal objecten binnen onze 

gemeente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

-                                                                                                                                                                                                                     

De coronacrisis heeft ook voor het SVHW gevolgen. Wij begrijpen dat deze actualiteit nog niet 

gekwantificeerd zijn opgenomen in uw ontwerpbegroting. Wel blijven wij als raad graag goed 

geinformeerd over de gevolgen van de coronacrisis op het SVHW. Daarom willen we het SVHW 

vragen om ons actief te informeren wanneer er meer duidelijkheid ontstaat over de gevolgen. 

Ook geven wij graag mee dat we ervan uitgaan dat eventuele operationele financiele gevolgen 

gedekt worden uit de exploitatie of algemene reserve, deze reserves zijn immers ook bedoeld 

om als onderdeel van het weerstandsvermogen risico's als Corona op te vangen. De 

gemeentelijke bijdragen aan het SVHW hoeven dan hierdoor niet te stijgen.                                                                                                                                                      

-                                                                                                                                                                                                                          

Wij kijken uw initiatieven om de dienstverlening naar zowel burgers als gemeenten verder te 

versterken met belangstelling tegemoet. 

Wij hebben verder geen opmerkingen of aanvullingen en stemmen in met de inhoud van de 

begroting.

SVHW neem het compliment graag in ontvangst. SVHW rapporteert in de Voorjaarsnota  

2020 en Najaarsnota 2020 over de te verwachten (financiële) impact van de coronacrisis. 

Een stijging van de deelnemersbijdrage is hierbij niet voorzien, aangezien SVHW de 

gevolgen in eerste instantie binnen de exploitatie en de algemene reserve op probeert te 

vangen.

Nee

Nieuwkoop Ja Nee Instemming met Ontwerpbegroting 2021 en geen zienswijze. nvt Nee

Westvoorne Nee nvt nvt nvt

WSHD Nee nvt nvt nvt
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