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Medio 2020 is op basis van een interne evaluatie een stappenplan in gang gezet voor het vervolg van de implementatie van de AVG. De sectorafspraken, die binnen het 
Waterschapshuis zijn gemaakt op het gebied van privacy, zijn in het stappenplan verwerkt.  
 
Informatieveiligheid 
Het Waterschap Vechtstromen wil op basis van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) een veilige digitale omgeving bieden. Dit is geen eenmalige excercitie maar 
een doorlopend proces. In 2020 hebben we verschillende incidenten gezien die op zakelijk gebied maar ook zeker in de persoonlijke omgeving negatieve effecten hebben 
opgeleverd waardoor het adresseren van die veiligheid prioriteit heeft. Eind 2020 zijn we gestart met het maken van een nieuw (deel-)plan voor het realiseren van de 
ambities die we als waterschap en als sector op dat vlak hebben.  
 
Ontwikkelingen 
Ons waterschap heeft deze periode geïnvesteerd in een nieuwe digitale samenwerkingsomgeving en in de faciliteiten voor een digitale thuiswerkplek. Dankzij deze 
investeringen hebben wij gedurende de Covid-19 crisis, door capaciteit uit te breiden, een thuiswerkplek kunnen bieden aan al onze medewerkers waardoor de meeste 
activiteiten binnen ons waterschap doorgang hebben kunnen vinden. Veel van onze medewerkers hebben daarnaast inmiddels een keuze gemaakt in het aanbod van een 
BYOD (Bring Your Own Device) omgeving. 
 
Samenwerkingsverbanden 
Het Waterschap Vechtstromen werkt met diverse partijen samen om een verbetering op het gebied van informatieveiligheid te bewerkstelligen. Zo beheren wij 
bijvoorbeeld een digitale werkomgeving van Het Waterschapshuis en werken wij mee aan het ontwikkelen van producten zoals het product ICO-Wizard (waarbij ICO staat 
voor Inkoopeisen Cybersecurity Overheid) van het CIP (Centrum Informatiebeveiliging en Privacybescherming) om de inkoop op het gebied van informatieveiligheid 
duidelijker en makkelijker te maken voor alle overheidsorganisaties.  
 
Bewustzijn 
Door het aanbieden van informatie middels webinars, blogs en andere vormen, denken we een positieve bijdrage te hebben geleverd op het gebied van bewustzijn en 
veiligheid. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk mee te liften op reeds aanwezige projecten zoals de oefening “Stroomversnelling 2021”. 
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Het EMU-saldo is het totaal van de inkomsten minus de uitgaven van de Rijksoverheid, sociale fondsen en decentrale overheden. In het zogenoemde Stabiliteits- en 
Groeipact is per EU-lidstaat een EMU-tekort afgesproken van maximaal 3% van het bruto binnenlands product. 
 
Op 23 mei 2018 hebben de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten met het kabinet afspraken gemaakt over 
de ruimte voor de decentrale overheden in het Nederlandse EMU-saldo in de periode 2019 tot en met 2022. Deze ruimte bedraagt 0,4% van het Bruto Binnenlands Product 
(BBP) en is als volgt onderverdeeld: 0,27% gemeenten, 0,08% provincies en 0,05% waterschappen. De ruimte voor de waterschappen van 0,05% BBP leidde met de meeste 
recente raming van het BBP voor 2020 tot een maximaal EMU-tekort van € 416,4 miljoen in dat jaar. Dit bedrag is met de vastgestelde verdeelsleutel van de ‘geraamde 
netto-exploitatiekosten van het voorgaande jaar’ (2019 dus) verdeeld over de waterschappen. Voor Vechtstromen leidde dit tot een referentiewaarde voor boekjaar 2020 
van € 18,3 miljoen. 
 
Het EMU-saldo is in deze jaarrekening uitgekomen op een tekort van € 20,9 miljoen. Dit is lager dan de tekorten die werden voorzien in de oorspronkelijke begroting 2020 
(€ 32,1 miljoen) en bij de BVR 2020 (€ 25,6 miljoen), maar nog wel hoger dan de referentiewaarde voor 2020 van € 18,3 miljoen. 
 

 

Omschrijving 
JR 2019 B 2020 B 2020 

(na wijzigingen) JR 2020 Verschil  (bedragen in duizenden €) 

 EMU-exploitatiesaldo       

   Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 737  -3.104  -1.388  2.576  3.964   
 Invloed investeringen       
   Bruto-investeringsuitgaven  -47.994  -66.909  -62.480  -60.785  1.695   
   Investeringssubsidies 2.668  7.792  5.961  3.752  -2.209   
   Verkoop materiële en immateriële activa 0  0  0  936  936   

   Afschrijvingen 29.835  31.727  33.485  33.475  -10   

 Invloed voorzieningen       

   Toevoegingen aan voorzieningen t.l.v. exploitatie 2.242  227  876  1.368  492   

   Vrijval voorzieningen t.g.v. exploitatie -888  0  -600  -887  -287   

   Betalingen rechtstreeks uit voorzieningen -1.557  -1.811  -1.467  -1.358  109   

 Invloed reserves 0  0  0  0  0   

 Deelnemingen en aandelen 0  0  0  0  0   

 EMU-saldo -14.957  -32.078  -25.613  -20.923  4.690   

 5.9 EMU-saldo 
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Vanuit de balans (zie hoofdstuk 7) is de netto-schuld af te leiden. Dit is de optelsom van de langlopende schulden en de vlottende passiva gesaldeerd met de vlottende 
activa. De netto-schuld is opgelopen van € 445,4 miljoen per 31 december 2019 naar € 462,2 miljoen per 31 december 2020 en daarmee met € 16,8 miljoen toegenomen.  
De berekening van het EMU-saldo komt uit op een tekort van € 20,9 miljoen. Het verschil ad € 4,1 miljoen laat zich in hoofdzaak verklaren door de mutatie in de financiële 
vaste activa (afname € 4,1 miljoen) en het saldo van de toevoeging en rechtstreekse onttrekking aan de voorziening oninbare belastingdebiteuren (afname € 0,2 miljoen). 

 
 

Ontwikkeling netto-schuld 
Langlopende schulden + kortlopende schulden -/- vlottende activa 

(bedragen in miljoenen €) 

 
 
  


