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Hierbij treft ter kennisneming de begroting 2006 van de Unie van Waterschappen aan, zoals
vastgesteld t jdens de ledenvergadering van de Unie op 28 oktober 2005.
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Hoogachtend,
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mr. R.J. van er Kluit,
algemeen dir cteur.



Kader

3 Strategis¢he doelen 2006 Uniebureau
De volgendestrategische prioriteiten zijn gesteld:

• verd re versterking van het waterschap als functionele democratie;
• verg oting van transparantie en doelmatigheid van waterschappen/Unie ('de

goe e dingen doen en die oak goed doen');
• initi tief nemen in en betrokken zijn bij beleidsdossiers: NBW/Veiligheid, KRW en

EU.
Op basis v n doelen is een beleidsofferte opgesteld die na bespreking met de
waterschap en (ambtelijk en bestuurlijk) met de financiele vertaling (begroting 2006 en
meerjarenraming) aan bestuur (26 mei 2005) en ledenvergadering (24 juni 2005) is
voorgelegd. Het bestuur heeft besloten extra aandacht te bested en aan de beleids
dossiers N W/Veiligheid en KRW. Dit betekent een verlenging van het Unieproject
WB21 van, -6-2006 tot 1-1-2008 en een uitbreiding (2006-2008) van de formatie met
1fte ten be~oeve van de KRW-ondersteuning van waterschappen. Gevolg is dat met her
prioritering . oar het MT van lopende werkzaamheden de stijging van de contributie van
de led en uit omt op circa 3,1 %.

Prioriteiten n posterioriteiten 2006
Nationaal B stuursakkoord Water/WB21, Kaderrichtlijn Water, Internationale aspecten,
institutionel zaken, transparante en efficiente bedrijfsvoering en bevorderen
gezamenlijk eid zijn ook in 2006 de belangrijkste trefwoorden. De prioriteiten kunnen
dan dus in clusters worden onderverdeeld te weten:

1. Insti utionele zaken (zoals de Integrale Waterwet, de positie van het waterschap
en d modernisering van de bestuurlijke en financiele structuur);

2. Verg oten d oelmatigheid en transparantie;
3. NB Neiligheid, KRW en EU-belangenbehartiging.

Aile andere zaken welke niet direct met bovenstaande onderwerpen te maken hebben
kunnen nie worden gezien als posterioriteiten maar staan in de prioriteitenlijst minder
hoog.

Posterioritei en zijn:
- regionale atersysteemrapportages
- algemene dvisering rechtspositie waterschapsbestuurders
De werkza mheden zullen worden uitgevoerd met ongeveer 60 personen. De totale
begroting b draagt ongeveer 7,8 miljoen euro. Hiervan is ongeveer 5,8 miljoen euro
nodig voor e exploitatie en is ongeveer 2 miljoen euro bestemd voor activiteiten van de
twee belei safdelingen Waterbeleid en Waterschapsbeleid plus de stafafdelingen
Bestuurlijke ! en Juridische Zaken en de afdeling Communicatie. Van die 2 miljoen is
overigens zo'n 28 % nodig voor zaken waarbij de Unie ofwei slechts 'doorgeefloket' is
waarbij de bedragen wei in de begroting staan genoemd, maar die eigenlijk geen druk
leggen op de begroting, of het betreft posten die voortvloeien uit eerder genomen
beslissingen (de sponsoring van bijvoorbeeld het Watermuseum).
In concreto betreft het de volgende zaken:

NWP EUREAU
Europa DecE ntraal Suriname platform
EUWMA Gemalenstichting
Watermusel m IDSW

Schilthuisfo~ds Experiment internetstemmen (aileen nog in
2006)

Stichtinq re~ rorecht
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