Naar aanleiding van de discussie in de commissie FBA van 29 juni 2020 heb ik de volgende stellingen
geformuleerd om de oordeelsvorming in het Algemeen Bestuur van 8 juli 2020 te structureren.
Daarbij ben ik ervan uitgegaan dat in deze vergadering uitgesproken wordt waaraan de begroting
qua diversiteit moet voldoen om op 25 november een begroting 2021 vasttestellen. De definitieve
discussie over de tarieven, en de daarbij horende inzet van de egalisatiereserves, zal dan
plaatsvinden.
De ontwikkeling van een begroting zou onder normale omstandigheden een forse opgave zijn gezien
de inspanning scherper te begroten, rekening houdend met de context waarin we opereren. De
viruele wereld maakt alles onzeker, de toekomst duister. Tegelijkertijd blijven onze taken dermate
fundamenteel dat de opgaven grotendeels blijven en de inkomsten daardoor redelijk stabiel.
Ik heb een aantal stellingen geformuleerd die een mediaan vormen in de discussie die we hebben te
voeren.
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De ambities die we als waterschap hebben blijven gehandhaafd, mogelijk getemporiseerd.
Het tempo van uitvoering kan in samenspel met onze partners worden aangepast.
Alle basisopgaven (kerntaken) dienen onverminderd uitgevoerd te worden.
Het AB wordt periodiek op de hoogte gehouden – indien de omstandigheden dit vergen met
een extra burap – over de voortgang van de begrote werkzaamheden en de (gewijzigde)
context.
Het plafond van onze schuldpositie dient op langere termijn gehandhaafd te worden.
Geplande investeringen kunnen meeliften op de gewijzigde investeringsopgaven van onze
partners.
De belastingdruk mag de komende periode niet stijgen boven de geplande belastingdruk in
de meerjarenbegroting 2020-2024. Ruimte om deze te beperken wordt gebruikt.
De egalisatiereserves moeten een egale belastingdruk mogelijk maken in deze
meerjarenperiode.
De toekomstbeelden A-E blijven op het netvlies, maar we focussen op B en C bij de
uitwerking van de begroting.
We zijn partner en blijven dat onder moeilijke omstandigheden, ons bewust van onze eigen
positie.
We blijven een betrouwbare, transparante en anticiperende overheid. Dat betekent dat we
onze positie helder beschrijven.
We onderzoeken of de samenwerking met onze gemeenten gediend is met een stimulans of
met een pas op de plaats, afhankelijk van de urgentie van het realiseren van onze doelen.

Ik wens u een vruchtbare discussie en vraag begrip voor de moeilijke positie waarin de ambtelijke
organisatie zich bevindt.
Bert van Vreeswijk
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