
BESTUREN IS VOORUITZIEN

De waterschappen hebben hun financiële 
huishouding goed op orde. Er is sectorbreed 
sprake van een bestuurlijk gedragen 
tariefsontwikkeling en sluitende 
meerjarenbegrotingen. Bestuurlijke rust en 
financiële voorspelbaarheid zijn belangrijke 
kenmerken geworden.

Het is de vraag of de financiële positie ook 
robuust en duurzaam van karakter is: in de 
periode na de huidige meerjarenbegroting (vanaf 
2020)  dienen zich ontwikkelingen aan die een 
grote financiële impact kunnen hebben. Denk 
daarbij als voorbeeld aan de aanpak van de 
prioritaire stoffen en de maatregelen in het kader 
van de Deltabeslissing Waterveiligheid. 

De vraag die zich aandient is of er in de nieuwe 
bestuursperiode maatregelen overwogen moeten 
worden om te anticiperen op deze 
ontwikkelingen. Met andere woorden: wat kan het 
waterschap ‘nu’ doen om ook ‘straks’ te 
beschikken over een robuuste financiële 
huishouding? Hoe is het gesteld met de financiële 
fitheid van het waterschap? Waar zitten de 
mogelijkheden voor bestuur en directie om bij te 
sturen? 

In opdracht van een van de waterschappen in 
Nederland hebben wij recent een dergelijke studie 
uitgevoerd, die heeft geleid tot concrete 
beleidsvragen en een bestuurlijke agenda voor de 
toekomst. Met het oog op de sectorbrede 
bruikbaarheid van deze studie, lichten wij de 
aanpak graag aan u toe.
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De eerste stap betreft het uitvoeren van een 
beleidsanalyse. In samenspraak met de 
(beleids)professionals van het waterschap
wordt een analyse gemaakt van de 
ontwikkelingen met impact op langere termijn. 
Deze ontwikkelingen worden inhoudelijk 
geduid en daarbij wordt een onderbouwde 
inschatting gemaakt van de financiële impact, 
uitgesplitst in personele lasten, 
exploitatielasten en kapitaallasten. 

Als tweede stap worden scenario’s bepaald. 
Deze worden ‘gesorteerd’ naar de mate van 
waarschijnlijkheid waarin de maatregelen uit 
de beleidsanalyse zich zullen aandienen. Zo 
ontstaat een scherp inzicht met een 
onderscheid in een oplopende mate van 
financiële impact.
 
Bij stap drie worden de scenario’s 
doorgerekend vanuit drie invalshoeken: 
  •  De impact op de netto lasten
  •  De impact op de belastingtarieven
  •  De impact op de vermogenspositie

Per scenario wordt transparant gemaakt wat 
de impact is en waar deze zich manifesteert. 
Dit wordt op totaal- en taakniveau gedaan, 
waarbij ook nadrukkelijk aandacht is voor 
bestaande beleidskeuzes in het kader van de 
kostentoedeling. Klare wijn!

Stap 4 zet de financiële impact in bestuurlijk 
perspectief: wat zijn de relevante 
beleidsvragen en tot welke bestuurlijke 
agenda leidt dit inzicht? Bestuur en directie 
zijn volledig in positie en kunnen vooruitzien...

ZICHT OP FITHEID IN    STAPPEN

Onze aanpak kent 4 stappen:

1.

2.

3.

4.
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CONCRETE RESULTATEN

De toepassing van onze aanpak leidt tot de 
volgende concrete resultaten:

  1.  Inzicht in de relevante ontwikkelingen op 
       (middel)lange termijn, vertaald in scenario’s

  2.  Inzicht in de financiële impact van de 
       scenario’s op de ontwikkeling van de netto 
       lasten, de belastingtarieven en van de 
       vermogenspositie inclusief schuldpositie

  3.  Inzicht in de concrete beleidsvragen, vertaald 
       in een bestuurlijke agenda

Inzicht derhalve in de sturingsmogelijkheden met 
betrekking tot de financiële fitheid van het water-
schap op termijn. Besturen is vooruitzien….

PUBLIC PROFIT & WATERSCHAPPEN

Public Profit beschikt over adviseurs met een 
jarenlange staat van dienst op het gebied van 
financiële sturingsvraagstukken bij 
waterschappen. Wij spreken uw taal. 

Public Profit heeft concrete en actuele ervaring 
met de toepassing van deze methodiek van 
financiële fit voor de toekomst. De methodiek is 
mede ontwikkeld door praktische toepassing bij 
een waterschap. Rechtstreeks uit de praktijk en 
met aantoonbaar succesvolle resultaten. 

MEER INFORMATIE

Graag geven wij aan u een nadere toelichting op 
de toepassing van onze aanpak bij uw waterschap 
en de concreet te behalen resultaten. Als u meer 
wilt weten dan kunt u vrijblijvend contact 
opnemen met:
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Drs. Hans J.W. Verdellen

Public Profit B.V.
Postbus 6834
5975 ZG Sevenum

Telefoon algemeen kantoor:

077 - 467 4531

Telefoon rechtstreeks (mobiel):

06 - 1335 7373

Email:

hans.verdellen@publicprofit.nl 

Internet:

www.publicprofit.nl
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