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Concept begroting 2015 

 

 

Geachte raad, 

 

Bijgaand ontvangt u de Begroting 2015 van SVHW zoals deze is vastgesteld door het Dagelijks bestuur in zijn 

vergadering van 7 mei 2014. 

 

In artikel 18 van de Gemeenschappelijk regeling is bepaald dat uw raad het gevoelen over de aangeboden 

ontwerpbegroting kan laten blijken. In hetzelfde artikel is opgenomen dat de deelnemers zorgen voor het ter 

inzage leggen van de ontwerpbegroting. Wij zullen de begroting 2015 plaatsen op onze website.  

 

Voor de begroting 2015 voorzien wij een beperkte kostenstijging omdat het nodig is onderdelen van de 

organisatie kwalitatief te versterken. Diverse landelijke ontwikkelingen op het gebied van basisregistraties, 

zoals de landelijke voorzieningen WOZ, BAG en kadastrale informatie, vragen om een verdere verbetering van 

de kwaliteit en actualiteit. Ook andere voorschriften op het  gebied van rapporteren en verantwoorden, 

beveiligingsbeleid etc. geven veranderingen. De personele uitbreiding is voorzien voor het jaar 2015, voor de 

jaren daarna voorzien we geen toename van de kosten op basis van de huidige voorschriften. Daarom stellen 

wij voor de begroting 2015 structureel op een hoger kosten- en kwaliteitsniveau te brengen. 

 

SVHW is uw uitvoeringsorganisatie voor de heffing en inning van de belastingen, de uitvoering van de wet WOZ 

en de BAG. Onze organisatie kent al jaren een laag kostenniveau, vanaf de jaren 2010 en 2011 zijn op 

meerdere kostenonderdelen de tarieven verlaagd. Het is goed om de voorgestelde kostenverhoging voor 2015 

in dit perspectief te plaatsen. In jaarlijkse benchmarks blijkt SVHW telkens de organisatie te zijn die tegen de 

laagste kosten haar diensten uitvoert. Wij willen ook die uitvoeringsorganisatie blijven die een goed product 

levert tegen aanvaardbare kosten. Een beperkte kostenverhoging ten gunste van de kwaliteit van onze 

producten vinden wij thans meer dan gewenst. 

 

 

Aan de Raad van de deelnemende gemeente van SVHW; 

Aan de Verenigde Vergadering van het Waterschap Hollandse Delta; 

Aan het Algemeen Bestuur van het RAD 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het Algemeen bestuur zal de Begroting 2015 vaststellen in zijn vergadering van 25 juni 2014. 

 

Wij zouden het op prijs stellen uw eventuele commentaar op de ontwerpbegroting  zo mogelijk voor 18 juni 

2014 te ontvangen doch uiterlijk op 24 juni 2014. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het Dagelijks bestuur, 

     

K.J. van Eldik Drs. P.J.  Verheij RA 

Algemeen directeur Voorzitter 

 


