Financiële spelregels
Indienen van een voorstel
1. Het is heel het jaar door mogelijk om een voorstel voor een nieuw partnerschap in te dienen bij het
programmabureau van de Blue Deal. Volg hiervoor de procesbeschrijving en gebruik het meest recente format.
2. In het voorstel staat welk waterschap namens de andere organisaties penvoerder is van het partnerschap. Dit waterschap is het centrale aanspreekpunt voor het programmabureau van de Blue Deal en
zorgt voor de verantwoording van het partnerschap.
3. Het programmabureau neemt in het totale jaarbudget (via het jaarplan) altijd financiële ruimte op
voor nog niet gedefinieerde partnerschappen of activiteiten. Hierdoor kunnen nieuwe initiatieven snel
starten. Als het budget van een nieuwe aanvraag past binnen het totale programmabudget van dat
jaar, kan het meteen beginnen Als het niet past binnen het totale programmabudget van dat jaar, kan
het pas het jaar daarna starten.

Vergoeding van uren
4. De vergoeding voor de inzet van de waterschappen is € 650 per dag.
5. De hoogte van de vergoeding voor de inzet van hun lokale partners, kiezen de betrokken waterschappen. Ze nemen dit op in hun voorstel. De lokale partners krijgen de vergoeding niet uitbetaald, maar
we tellen dit mee als hun bijdrage aan het partnerschap.
6. De werkdagen die we vergoeden zijn doordeweekse werkdagen die direct aan het partnerschap zijn
besteed. Dat geldt voor werkdagen in zowel het buitenland als in Nederland. Extra uren en werken in
het weekend vergoeden we alleen als het gaat om werk wat echt niet door de week kan (bijv. workshop met bewoners). Na een buitenlandse reis van minimaal 1 week mag je 1 recovery dag nemen.
7. De verantwoording van werkdagen gaat bij de waterschappen via hun eigen urenregistratie. De verantwoording van werkdagen van de lokale partner gebeurt in overleg met de betrokken waterschappen. Zij beoordelen ook of de werkdagen worden gemaakt.

Vergoeding van kosten
8. Vliegtickets zijn altijd economyclass. De verantwoording gebeurt via facturen waaruit blijkt om welke
vliegreizen het gaat.
9. Voor de verblijfskosten gebruiken we de meest recente DSA vergoeding per dag. Dat geldt voor Nederlanders die naar het buitenland gaan, en buitenlanders die naar Nederland komen. De verantwoording van de DSA vergoeding gebeurt via de urenregistratie, de vergoeding van hotels gebeurt via facturen. Aan hotelovernachtingen is wel een maximum verbonden, dit is aangegeven op de DSA vergoedingenlijst.
10. Van andere bijkomende kosten (visum, inentingen) en lokaal transport die redelijkerwijs niet uit de
DSA-vergoeding betaald kunnen worden, vergoeden we de werkelijke kosten. De verantwoording gebeurt via facturen.
11. De residential manager kan een lokale of Nederlandse medewerker zijn. Vanuit de Blue Deal zijn (niet
bindende) richtlijnen beschikbaar, het penvoerende waterschap is verantwoordelijk, wij gaan uit van
redelijkheid. De kosten zijn opgenomen in het voorstel van het partnerschap.
12. Voor de inhuur van derden geldt een maximum van € 950,- excl BTW per dag. De verantwoording gebeurt via facturen.
13. De verantwoording van kosten die de lokale partner maakt, gebeurt via facturen of via hun eigen administratie.
14. Andere organisaties kunnen ook pro deo meedoen aan de Blue Deal. Deze bijdrage telt mee in de 50
procent bijdrage van de waterschappen. Als andere organisaties betaald krijgen voor hun bijdrage, valt
het onder inhuur derden.
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15. Voor het verstrekken van opdrachten volgen de partnerschappen de (Europese) aanbestedingsregels.

Verdeling van de kosten
16. Het totale budget van het programma wordt voor de helft door de ministeries betaald, de andere helft
betalen de waterschappen, lokale partners en NWB Fonds 1. Als de inbreng van uren van de waterschappen boven de 50 procent van het totale budget uitkomen, zullen de waterschappen een vergoeding krijgen voor het overschot aan uren. Als de inbreng van uren minder dan 50 procent van het budget is zullen waterschappen zelf een deel van de kosten betalen
17. Ieder partnerschap draagt 10 procent van het budget af aan het programmabureau van de Blue Deal
voor de overall penvoering van het programma. De penvoering voor een partnerschap gebeurt door
de waterschappen.

Planning en rapportage over de voortgang
18. In de planning & control cyclus staat wanneer waterschappen over een partnerschap moeten rapporteren aan het programmabureau van de Blue Deal. Het programmabureau bundelt ze tot een totale
rapportage en stuurt het uiterlijk conform de afgesproken data naar de kernpartners.
19. Ieder kwartaal rapporteert het coördinerend waterschap (volgens IATI) aan het programmabureau
Blue Deal over de werkelijke uitgaven van het partnerschap, en op hoofdlijnen over het bereikte resultaat.
20. Aan het einde van het jaar sluit ieder coördinerend waterschap haar administratie af en stuurt de stukken die nodig zijn voor de jaarrekening naar het programmabureau van de Blue Deal. De accountantscontrole vindt op programmaniveau plaats, maar de accountant zal ook steekproeven uitvoeren onder
de waterschappen. Waterschappen zullen aan de accountant volledige inzage geven in alle onrechtmatigheden in de uitvoering van de door de Blue Deal gesubsidieerde activiteiten (zoals fraude, schending van aanbestedingsprocedures of enig andere onregelmatigheid).
21. De waterschappen stellen voor elk partnerschap ieder jaar een jaarplan op met daarin het budget wat
nodig is voor het volgende jaar.

Risico/aansprakelijkheid
22. De Blue Deal kan zelf geen tegenvallers opvangen. Als in een partnerschap kosten worden gemaakt
die achteraf niet subsidiabel blijken te zijn of als de bijdrage vanuit de ministeries om wat voor reden
dan ook lager is dan verwacht, is het programmabureau Blue Deal hiervoor niet aansprakelijk. Het waterschap individueel dan wel collectief zullen hiervoor een oplossing moeten vinden.
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NWB Fonds zal alleen gelabeld geld verstrekken, bijv. voor extra aandacht voor een thema of professionalisering

