BIJLAGE FBA VOORSTEL WAS-WORDT LIJST IN EEN OOGOPSLAG
HOOFDLIJNEN HUIDIGE REGELGEVING

Gremium

Investeringen kredietverlening
Reguliere en niet reguliere investeringen

HOOFDLIJNEN VOORSTELLEN NIEUWE REGELGEVING

Gremium

Investeringen kredietverlening
REGULIERE investeringen
NIET REGULIERE investeringen (investeringen
(vervangingsinvesteringen en algemene
met een hoger risicoprofiel , met een grote
investeringen)
maatschappelijke impact, met grote imago
risico’s en met belangrijke bestuurlijke ambities)

Verordening/Besluit

Toelichting wijziging

In huidige regelgeving was alleen € bedrag (€ 2
miljoen) bepalend voor kredietverlening ab of
d&h. In nieuwe regelgeving is, naast het €
bedrag, vooral gekeken naar de aard van de
investering. Vervangingen en algemene
investeringen zijn gemandateerd aan d&h, de
meer bestuurlijk gevoelige investeringen boven
de € 2,0 miljoen worden door het ab
goedgekeurd. Er is daarom een splitsing
gemaakt in reguliere en niet reguliere
investeringen. Het ab stuurt hierdoor meer op
hoofdlijnen
D&H

beschikbaar stellen van voorbereidingskredieten
mits opgenomen in de vastgestelde meerjarenraming

D&H

Beschikbaar stellen van kredieten voor
voorbereidingskosten voor in de vastgestelde
begroting en meerjarenraming opgenomen reguliere
investeringen

Beschikbaar stellen van kredieten voor
voorbereidingskosten voor in de vastgestelde
begroting en meerjarenraming opgenomen niet
reguliere investeringen

organisatieverordening

D&H

kredietverlening voor uitvoering van projecten tot een
maximum van € 2,0 miljoen per project

D&H

Kredietverlening voor uitvoering van de in de
vastgestelde begroting opgenomen reguliere
investeringen. Dit zijn vervangingsinvesteringen en
algemene investeringen.

Kredietverlening voor uitvoering van in de
vastgestelde begroting opgenomen niet reguliere
investering tot maximaal bruto € 2,0 miljoen

organisatieverordening

zie opmerking hiervoor. De uitvoering van de
meer bestuurlijk gevoelige (niet reguliere)
investeringen boven de € 2,0 miljoen moet
vooraf ter goedkeuring aan het ab worden
voorgelegd. De uitvoering van de in de
vastgestelde begroting opgenomen
vervangingsinvesteringen en algemene
investeringen kunnen door d&h worden
goedgekeurd.

Ruimte investeringen
Gremium

Gremium

Ruimte investeringen
Reguliere investeringen
(vervangingsinvesteringen en algemene
investeringen)

Verordening/Besluit

Toelichting wijziging

Niet reguliere investeringen (investeringen met
een hoger risicoprofiel , met een grote
maatschappelijke impact, met grote imago
risico’s en met belangrijke bestuurlijke ambities)

D&H

Kredietverlening niet in de begroting opgenomen
investeringen tot € 2,0 miljoen mits investeringsplafond
per programma niet wordt overschreden

D&H

Kredietverlening niet in de begroting opgenomen
investeringen tot € 2,0 miljoen mits passend binnen
vastgesteld beleid, afgesproken doelen en resultaten.
Rapportage achteraf aan het algemeen bestuur

Kredietverlening niet in de begroting opgenomen
organisatieverordening
investeringen tot € 2,0 miljoen mits passend binnen
vastgesteld beleid, afgesproken doelen en resultaten.
Rapportage achteraf aan het algemeen bestuur

het waterschap kan hiermee snel inspelen op
ontwikkelingen en kansen die zich voordoen.
Het verlenen van krediet voor niet in de
begroting opgenomen investeringen tot € 2,0
miljoen is echter wel verbonden aan duidelijke
voorwaarden. Zo moet dit passen binnen het
vastgestelde beleid (bijv. hoogte schuldpositie)
de gestelde doelen en resultaten. Daarnaast
moet achteraf verantwoording worden afgelegd
aan het ab.

D&H

Overschrijden begrote uitgaven investering tot € 0,2
miljoen en onderschrijden begrote inkomsten
investering tot € 0,2 miljoen

D&H

bij de in de begroting opgenomen bruto
investeringen tot € 1,5 miljoen het overschrijden
van de begrote investeringsuitgaven en
onderschrijden van de begrote
investeringsinkomsten, zonder toestemming vooraf van
het algemeen bestuur, indien deze mutaties passen
binnen het vastgestelde beleid, de afgesproken doelen
en resultaten. Een dergelijk feit wordt achteraf aan het
algemeen bestuur gerapporteerd. De bruto
investeringsgrens van € 2,0 miljoen mag hierbij
niet worden overschreden.

organisatieverordening
bij de in de begroting opgenomen bruto
investeringen tot € 1,5 miljoen het overschrijden
van de begrote investeringsuitgaven en
onderschrijden van de begrote
investeringsinkomsten, zonder toestemming vooraf van
het algemeen bestuur, indien deze mutaties passen
binnen het vastgestelde beleid, de afgesproken doelen
en resultaten. Een dergelijk feit wordt achteraf aan het
algemeen bestuur gerapporteerd. De bruto
investeringsgrens van € 2,0 miljoen mag hierbij
niet worden overschreden.

in de nieuwe regelgeving is als uitgangspunt
gehanteerd dat voor begrote investeringen d&h
over- en onderschrijdingen mag goedkeuren tot
maximaal een bruto investering van € 2,0
miljoen. Dit past ook in het door het ab sturen
op hoofdlijnen en het geven van vertrouwen
vooraf met verantwoording achteraf. Ook hier
geldt dat d&h deze bevoegdheid alleen onder
voorwaarden kan gebruiken. Daarnaast is het
niet logisch dat in de oude regelgeving d&h wel
een niet in de begroting opgenomen tot € 2
miljoen mocht goedkeuren maar voor de in de
begroting opgenomen projecten tot € 2,0
miljoen bij overschrijdingen boven de € 0,2
miljoen eerst het ab goedkeuring moest vragen.

D&H

Overschrijden begrote uitgaven investering tot € 0,2
miljoen en onderschrijden begrote inkomsten
investering tot € 0,2 miljoen

D&H

bij de in de begroting opgenomen bruto
investeringen vanaf € 1,5 miljoen het
overschrijden van de begrote investeringsuitgaven en
onderschrijden van de begrote investeringsinkomsten
tot maximaal € 0,5 miljoen, zonder toestemming
vooraf van het algemeen bestuur, indien deze mutaties
passen binnen het vastgestelde beleid, de afgesproken
doelen en resultaten. Een dergelijk feit wordt achteraf
aan het algemeen bestuur gerapporteerd;

bij de in de begroting opgenomen bruto
organisatieverordening
investeringen vanaf € 1,5 miljoen het
overschrijden van de begrote investeringsuitgaven en
onderschrijden van de begrote investeringsinkomsten
tot maximaal € 0,5 miljoen, zonder toestemming
vooraf van het algemeen bestuur, indien deze mutaties
passen binnen het vastgestelde beleid, de afgesproken
doelen en resultaten. Een dergelijk feit wordt achteraf
aan het algemeen bestuur gerapporteerd. De bruto
investeringsgrens van € 2,0 miljoen mag hierbij
niet worden overschreden.

bij de projecten boven de € 1,5 miljoen is een
grens voor overschrijdingen en
onderschrijdingen van € 0,5 miljoen
opgenomen. Dit voorkomt dat bij elke
verwachte € afwijking eerst goedkeuring van
het ab nodig is. De oude grens van € 0,2
miljoen is opgehoogd naar € 0,5 miljoen. Voor
niet reguliere investeringen is in de
verordening bepaald dat deze vanaf bruto €
2,0 miljoen eerst vooraf aan het ab worden
voorgelegd.

D&H

een project in plaats stellen van ander project binnen
thema

D&H

een investering in plaats stellen van ander project
binnen programma mits passend binnen beleid,
afgesproken doelen en resultaten

organisatieverordening

in het kader van programmasturing is thema
vervangen door programma

D&H

overschrijden van een begrote investering voor Ruimte
voor de Rivier project tot € 4 miljoen mits
geaccordeerd door de Programmadirectie

D&H

een investering in plaats stellen van ander project
binnen programma mits passend binnen beleid,
afgesproken doelen en resultaten
Ruimte voor de Rivierprojecten vervallen

organisatieverordening

Extra netto krediet verlenen tot € 0,5 miljoen
voor door het AB verstrekte kredieten

Extra netto krediet verlenen tot € 0,5 miljoen
voor door het AB verstrekte kredieten

de ruimte voor de rivierprojecten zijn
(nagenoeg) allemaal afgerond. Deze bepaling
kan daarom komen te vervallen
hiermee wordt voorkomen dat bij elke €
verwachte overschrijding van de
kredietuitgaven, dan wel onderschrijding van de
kredietinkomsten, bijvoorbeeld in de eindfase
van een project, eerst goedkeuring nodig is van
het ab waardoor, ook gezien de
vergaderfreqeuntie van het ab, onnodige
vertraging optreed. Voor overschrijding van de
uitgaven dan wel onderschrijding van de
inkomsten is een grens van € 0,5 miljoen
opgenomen.

D&H

organisatiebesluit

D&H

D&H

Exploitatie
Overschrijden van de netto programmakosten met
maximaal 10% en totale netto programmakosten met
maximaal 1% (is ca € 1,5 miljoen)

Aanwenden van de algemene reserves voor
onvoorziene uitgaven tot maximaal € 0,5 miljoen

D&H

D&H

Exploitatie
Overschrijden van de voor een programma begrote
netto programmakosten met maximaal € 2 miljoen
onder de voorwaarde dat de totale netto
programmakosten van alle programma's gezamenlijk
met niet meer dan € 2 miljoen worden overschreden

Verordening/Besluit
organisatieverordening

Toelichting wijziging
met het hanteren van een grens van € 2 miljoen
voor het overschrijden van de netto
programmakosten wordt éénduidigheid en
uniformiteit bevorderd. Dit is een herkenbare
grens die ook bij investeringen wordt genoemd.

vervallen omdat ruimte in de netto programmakosten
ongeveer met € 0,5 miljoen is uitgebreid (zie hiervoor)

organisatieverordening

vervallen omdat de bevoegdheid van d&h met
de hiervoor genoemde grens van € 2,0 miljoen
al ca. € 0,5 miljoen meer ruimte heeft dan in de
huidige regelgeving.

