Technische vragen CDA-fractie AB-vergadering 20 februari 2013
5.f. Onderhandelaarsakkoord Wet HOF
Vraag: De unie schrijft in de oplegnotitie blz. 2, onder 6e bullit dat het rijk onze ruimte voor
investeringen voldoende erkend en gehonoreerd heeft. Waaruit bestaat die honorering?
Antwoord : Het akkoord stelt de waterschappen in staat de komende jaren verreweg het grootste
deel van hun voorgenomen investeringen uit te voeren. Het aandeel voor decentrale overheden in
de tekortnorm blijft nu de eerste 3 jaren (2013-2015) constant. Vanaf 2016 loopt het aandeel van de
decentrale overheden in het EMU-tekort terug nadat is gebleken dat dit verantwoord en realistisch
is. Aanvankelijk zou het aandeel van de decentrale overheden in de tekortnorm al na het 1e jaar
(2013) teruglopen waardoor er al m.i.v. 2014 minder financiële ruimte zou resteren voor ook de
waterschappen. Ook het sanctioneringsbeleid naar decentrale overheden is herzien.
Aanvankelijke ambitie voor tekortnorm emusaldo van decentrale overheden gezamenlijk
(in procenten bbp)
Tekortnorm emu-saldo in principebestuursakkoord voor decentrale overheden in
deze kabinetsperiode (in procenten bbp*)

2013
-0,5

2014
-0,3

2015
-0,3

2016
-0,2

2017
-0,2

-0,5

-0,5

-0,5

(-0,4)

(-0,3)

*)eind 2015 wordt in bestuurlijk overleg bezien of op basis van de dan beschikbare realisaties de
geprojecteerde daling in 2016 en 2017 verantwoord en mogelijk is.

Vraag: Wat betekent het verplicht schatkistbankieren voor ons waterschap in kwantitatieve zin? Is
dat aan te geven voor bijvoorbeeld het jaar 2012? De 2e bullit stelt nl. dat het niet veel betekenis
heeft voor de waterschappen.
Antwoord: Vanwege het ontbreken van overtollige middelen bij Brabantse Delta (eigen middelen
worden eerst ingezet voor investeringen, het restant benodigde middelen wordt bijgeleend ) heeft
schatkistbankieren beperkte financiële gevolgen. Het aanhouden van een verplichte rekening
courant zal marginale consequenties hebben. De exacte condities met betrekking tot deze rekening
courant zijn thans nog niet bekend.
Op verzoek van de medeoverheden wordt afgezien van een roodstandfaciliteit; er is dus geen sprake
van kredietverlening aan de medeoverheden door de Nederlandse Staat. Op aandringen van de
medeoverheden zal het onderling lenen tot de mogelijkheden behoren, behalve als de
beheergebieden van de contractanten overlappen.
Vraag: Welke negatieve effecten zijn er door dit akkoord voor onze waterschapsbank?
Antwoord: De saldi op de rekeningcouranten bij Nederlandsche WaterschapsBank zullen dagelijks
worden afgeroomd naar € 0 en worden verrekend met een eigen verplicht aan te houden
rekeningcourant bij het Rijk. Het Rijk heeft aangegeven met de structuurbanken (waaronder NWB) in
overleg te treden om de eventuele negatieve effecten voor de bank inzichtelijk te krijgen en zo
mogelijk te vermijden.
4.a. Digitale archivering

Vraag: Als 2e voorwaarde vanuit de Archiefwet wordt genoemd dat de aanwezige analoge
documenten op een zorgvuldige wijze worden gedigitaliseerd. Wat betekent die verplichting voor
ons waterschap en tot hoever gaat dat terug?
Is er een raming van de kosten die daaraan verbonden zijn in de komende jaren?
Antwoord: De zorgvuldige digitalisering is gewaarborgd door het werken volgens strikte procedures,
vastgelegd in het Handboek Vervanging. Het handboek is goedgekeurd door GS, op advies van de
provinciale archiefinspectie. De digitalisering betreft alle papieren documenten, die het waterschap
heeft ontvangen of opgemaakt na 1 januari jongstleden. Het waterschap digitaliseert al enkele jaren
de papieren documenten; het verschil zit erin dat met de goedkeuring het niet meer nodig is
daarnaast de papieren documenten te blijven bewaren. Wettelijk gezien zijn nu de digitale versies de
echte archiefbescheiden geworden.
Er zijn geen extra kosten verbonden aan de digitalisering. Het hier genoemde digitalisering heeft
geen betrekking op reeds aanwezige papieren documenten en dossiers uit de periode tot 1 jan. 2013.

