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1. Algemeen 

De beheerbegroting wordt vastgesteld door het college van dijkgraaf en heemraden en wordt ter informatie aan het algemeen bestuur verstrekt.  

In deze beheerbegroting is de wettelijk verplichte uitvoeringsinformatie opgenomen conform het Waterschapsbesluit (hoofdstuk 4, de 

beleidsvoorbereiding en de verantwoording, § 7. De uitvoeringsinformatie).  

 

2. Uitvoeringsinformatie met betrekking tot de begroting 

2.1. Artikel 4.71 

Hieronder is integraal de tekst uit: ‘het Waterschapsbesluit, hoofdstuk 4. De beleidsvoorbereiding en de verantwoording, § 7. De uitvoeringsinformatie’, 

opgenomen. 

1. De uitvoeringsinformatie met betrekking tot de begroting bestaat uit: 

a. de raming van baten en lasten naar kosten- en opbrengstsoorten; 

b. de raming van netto-kosten naar beleidsproducten; 

c. de lijst van verbonden partijen; 

d. de staat van vaste activa; 

e. de staat van reserves; 

f. de staat van voorzieningen; 

g. de staat van vaste schulden. 

2. In of bij de raming naar de producten worden de principes waarmee de opbrengsten en kosten aan de producten zijn toegerekend weergegeven. 

3. De ramingen van de baten en lasten naar kosten- en opbrengstsoorten en de netto kosten naar beleidsproducten omvatten alle baten en lasten. 

4. De waterschappen kunnen hun geraamde netto kosten eenduidig toerekenen aan beheerproducten. 

In artikel 4.25 lid 2 van het Waterschapsbesluit staat dat van de lasten en baten die in de begroting naar kosten- en opbrengstsoorten worden 

opgenomen worden zowel het geraamde bedrag van het begrotingsjaar, het geraamde bedrag van het vorig begrotingsjaar na wijziging als het 

gerealiseerde bedrag van het voor vorig begrotingsjaar weergegeven.  
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2.2. De raming van baten en lasten naar kosten- en opbrengstsoorten 

De kosten en opbrengsten in navolgend overzicht bevatten historische cijfers 2021, de originele en in de BURAP aangepaste begroting 2022 (in het overzicht 

Begroting na Mutaties) en nieuwe begroting 2023. 
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2.3. De raming van de netto kosten naar beleidsproducten en de kostendragers, watersysteem- en zuiveringbeheer. 
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2.4. De lijst van verbonden partijen 

In deze paragraaf wordt volstaan met een opsomming van de verbonden partijen. In de beleidsbegroting is een uitgebreide paragraaf (bijlage 5) 

opgenomen (conform art 4.11 en 4.20 van het Waterschapsbesluit). 

• UvW - Unie van Waterschappen 

• STOWA – Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer 

• HWH - Gemeenschappelijke regeling Het Waterschapshuis  

• NWB - Nederlandse Waterschapsbank N.V. 

• GBLT - Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn 

• Samenwerkingsverband Muskusrattenbeheer Waterschap Rivierenland 

• Gemeenschappelijke regeling Waterschapslaboratorium Aqualysis 

• Centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwaterketen en Grondwater 
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2.5. De staat van vaste activa 

  (bedragen x € 1) 
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2.6. De staat van reserves en voorzieningen 

  (bedragen x € 1) 
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2.7. De staat van vaste schulden 

       (bedragen x € 1) 
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2.8. De raming van de netto kosten van de beleidsproducten 

 

 


