
GRIP OP GELD EN TARIEVEN

Waterschappen staan voor grote opgaven. 
Taakoverdracht vanuit Rijk en provincie maar ook 
de eigen beleidsagenda maken dat er forse 
prestaties worden gevraagd. In een economisch 
getij waarin er sprake moet zijn van op zijn hoogst 
een gematigde tariefsontwikkeling moeten 
waterschappen financieel kort aan de wind zeilen. 
Beheersing van het netto lastenniveau is een 
absoluut vereiste, waarbij ook een duurzaam 
gezonde reservepositie gerealiseerd moet 
worden. 

Dit vraagt om een gerichte aanpak die politiek, 
bestuur en organisatie in staat stelt om op een 
inzichtelijke wijze tot keuzes te komen. En die 
maakt dat er sprake is van een volstrekt beheerste 
tariefsontwikkeling. 

Wij hebben een dergelijke aanpak ontwikkeld en 
ook reeds toegepast binnen onze 
waterschapspraktijk: taakstellende financiële 
sturing. We lichten hem graag aan u toe.

FINANCIËLE STURING IN 4 STAPPEN

Onze aanpak kent 4 stappen:

1.

2. 

De eerste stap betreft het bepalen van de 
uitgangspunten. Denk daarbij aan zaken als de 
mate van kostendekkendheid van de tarieven, 
de maximaal toegestane lastenstijging (al dan 
niet vastgelegd in moties van het algemeen 
bestuur), de omgang met WOZ-fluctuaties en 
de gewenste reservepositie. Bij dit laatste gaat 
het naast de algemene reserve ook om de 
eventuele categoriereserves. 

Als tweede stap wordt de financiële 
taakstelling bepaald. Dit wordt gedaan door de 
uitgangspunten in financiële zin te vertalen tot  

CONSEQUENTIES WET HOF

3.

4. 

het toegestane maximale netto lastenniveau. 
Het verschil tussen dit toegestane lastenniveau 
en het netto lastenniveau in de 
meerjarenbegroting vormt de financiële 
taakstelling en daarmee vaak een stevige 
bezuinigingsopgave.

De taakstelling wordt bepaald op totaalniveau 
maar ook op het niveau van de taken. 
Vervolgens wordt de vertaling gemaakt naar de 
organisatie, zodat de realisatie van de 
taakstelling bestuurbaar wordt.  Dit wordt 
gedaan door de taakstelling ‘ te kantelen’ naar 
de drie hoofdkostensoorten van het waterschap: 
personeel, goederen + diensten en 
kapitaallasten. Deze kanteling is cruciaal in 
onze aanpak en vraagt ook om een vertaalslag 
tussen investeringen en exploitatie. Dit leidt tot 
scherp inzicht.

Bij stap drie wordt er een impactanalyse 
gemaakt van de taakstelling via een 
scenarioverkenning. De scenario’s worden 
bepaald gegeven de uitgangspunten en de 
taakstelling ‘gekanteld’ naar de organisatie. Er 
wordt uitgewerkt welke maatregelen genomen 
moeten worden om aan de taakstelling per 
scenario te voldoen. De resultaten worden 
geconsolideerd en het totale beeld van de 
impact per scenario ontstaat. Ook dit leidt tot 
scherp inzicht.

Stap vier is het bijsturingsvoorstel. Op basis 
van de impactanalyse wordt in samenspraak 
met directie en dagelijks bestuur een voorstel 
opgesteld. Concrete maatregelenpakketten 
worden samengebracht, inclusief de impact op 
de organisatie en haar bedrijfsvoering. Dit 
voorstel wordt met varianten in besluitvorming 
gebracht in het algemeen bestuur. Daar vindt 
het debat plaats en worden keuzes gemaakt.
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CONCRETE RESULTATEN

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

    1. Gegarandeerd beheerste tarieven
    2. Reservepositie duurzaam op orde
    3. Versterkt grip op geld binnen de 
 organisatie, zowel exploitatie als 
 investeringen

Dit alles in een zorgvuldig proces tussen 
organisatie, dagelijks bestuur en algemeen 
bestuur, ieder vanuit de eigen rol en 
verantwoordelijkheid. En dat is pure winst!

PUBLIC PROFIT & WATERSCHAPPEN

Public Profit beschikt over adviseurs met een 
jarenlange staat van dienst op het gebied van 
control, financiële sturing en financieel 
management bij waterschappen. Adviseurs die 
niet alleen beschikken over een specialistische 
expertise en ervaring, maar ook bijdragen aan de 
ontwikkeling van het management en de 
medewerkers tijdens het in nauwe samenwerking 
met hen realiseren van de projectresultaten. 

Public Profit heeft concrete en actuele ervaring 
met de toepassing van deze methodiek van 
taakstellende financiële sturing. 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:

   Drs. Hans J.W. Verdellen

   Public Profit B.V.
   Postbus 6834
   5975 ZG Sevenum

Telefoon kantoor:   077 - 467 4531
Telefoon mobiel:   06 - 1335 7373
Email:     info@publicprofit.nl 
Internet:   www.publicprofit.nl   
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