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ONDERWERP
Ontwerpbegroting GBLT 2019 en begrotingswijziging 2018 

VOORSTEL
1. Instemmen met de ontwerpbegroting 2019 van het gemeenschappelijk belastingkantoor 

(GBLT)
2. Instemmen met de begrotingswijziging 2018 van GBLT
3. Geen zienswijze indienen op deze ontwerpbegroting 2019 en begrotingswijziging 2018 

SAMENVATTING
Elk jaar ontvangen we van de gemeenschappelijke regeling GBLT de ontwerpbegroting voor het 
komende jaar. Tegelijkertijd hebben we voor het jaar 2018 een begrotingswijziging ontvangen. Beide 
stukken hebben ter inzage gelegen. De begroting is beoordeeld en voorgesteld wordt in te stemmen 
met de ontwerpbegroting 2019 en de begrotingswijziging 2018 en geen zienswijze in te dienen bij 
GBLT.

Verhouding waterschap en GBLT
GBLT is het gemeenschappelijke belastingkantoor dat de heffing en invordering verzorgt van de 
belastingen van vijf waterschappen - waaronder het Waterschap Drents Overijsselse Delta - en zes 
gemeenten. GBLT is een zogenaamd openbaar lichaam. Dat betekent dat het een ‘zelfstandig’ 
overheidsorgaan is, met een eigen bestuur, een eigen ambtelijk apparaat en ook een eigen begroting.
Het bestuur van GBLT stelt zijn eigen begroting vast. De kosten van GBLT komen ten laste van de 
deelnemende waterschappen en gemeenten. Die moeten hun deel van de kosten van GBLT in de 
eigen begroting opnemen. In de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Regeling belastingkantoor 
GBLT is een mechanisme opgenomen waarmee de begrotingen op elkaar worden afgestemd. 

Procedure begroting GBLT
De procedure voor de totstandkoming van de begroting is als volgt:
-Het dagelijks bestuur van GBLT heeft een ontwerpbegroting opgesteld. De algemene besturen van 
de deelnemende waterschappen en de gemeenteraden van de gemeenten hebben de wettelijke 
bevoegdheid om hun zienswijzen op die begroting bij GBLT naar voren te brengen. Daarnaast moeten 
de deelnemende waterschappen en gemeenten de begroting  ter inzage leggen voor derden.
-Het dagelijks bestuur van GBLT voegt de zienswijzen van de deelnemende partijen bij de 
ontwerpbegroting. De ontwerpbegroting met commentaren wordt aangeboden aan het algemeen 
bestuur van GBLT. 
-Het algemeen bestuur van GBLT stelt de begroting vast en zendt hem aan de provincie. 

Inhoud ontwerpbegroting 2019
GBLT presenteert voor 2019 een begroting met een lastentotaal van € 22.321.000. Hiervan wordt 
€ 18.511.000 gedekt door de deelnemende waterschappen en gemeenten. Het overige deel zijn 
invorderingsopbrengsten. Het aandeel van WDODelta bedraagt € 2.489.000 (11,15%). Dit valt 
€ 69.000 hoger uit dan in de begroting 2018 is opgenomen voor het jaar 2019 (meerjarenraming). 
Het huidige perspectief voor de komende vier jaren biedt het volgende beeld voor WDODelta:
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Tabel 1: Ontwikkeling deelnemersbijdrage WDOD
Jaar Bijdrage WDOD (€) Verhouding t.o.v.

meerjarenraming 2018 (€)
2019 2.489.000 + 69.000
2020 2.555.000 + 80.000
2021 2.623.000 + 92.000
2022 2.717.000     n.v.t.

Het hierboven geschetste beeld wijkt de komende drie jaar respectievelijk 2,9%, 3,3% en 3,6% 
nadeliger af ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting.

De toename is onder meer het gevolg van bijstellingen voor inflatie, investeringen in wettelijke 
vereisten zoals Wet digitale overheid, waarderen op gebruiksoppervlakte (voor rekening van 
deelnemende gemeenten), Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de kwaliteit van 
dienstverlening en overdracht taak heffingstechnologie aan twee deelnemende waterschappen (zie 
ook begrotingswijzing 2018).

De staatssecretaris van Financiën heeft aangekondigd om de BTW-koepelvrijstelling drastisch te 
beperken. De Unie van waterschappen is in samenwerking met o.a  VNG en IPO bezig om de 
staatssecretaris te bewegen om zijn voornemen tot beperking te heroverwegen. 
De koepelvrijstelling wordt nu nog toegepast bij samenwerkingen van overheden zoals bijvoorbeeld de 
gemeenschappelijke regeling GBLT. Deze vrijstelling voorkomt dat BTW is verschuldigd over de 
bijdragen van de deelnemers. Volgens informatie van de UVW is er recent weer contact geweest met 
de staatssecretaris over de koepelvrijstelling. Een beperking van deze vrijstelling met ingang van 1 
januari 2019 is hoogstwaarschijnlijk van de baan. Zeer recent heeft de Staatssecretaris aangekondigd 
dit met een jaar op te schorten. De problematiek wordt onderzocht en daar wordt wat meer tijd voor 
genomen.

Inhoud begrotingswijziging 2018
Per 1 januari is de taak heffingstechnologie door GBLT overgedragen aan de waterschappen Vallei & 
Veluwe en Zuiderzeeland. De overige drie deelnemende waterschappen voerden deze taak altijd al 
zelf uit. Met de taakoverdracht zijn ook budgetten overgedragen. Als gevolg hiervan zullen de 
deelnemersbijdragen wijzigen. De aanpassing wordt middels een begrotingswijziging voorgelegd. 

Met deze taakoverdracht worden medewerkers overgeplaatst naar de waterschappen V&V en ZZL, 
hiermee worden de directe proceskosten bij GBLT geëlimineerd. De ondersteunende kosten blijven 
gelijk en moeten worden herverdeeld over de 11 deelnemers.

Met deze begrotingswijziging zal de bijdrage GBLT voor 2018 uitkomen op € 2.418.964; dat betekent 
een toename van de bijdrage met € 52.925 in vergelijking met de oorspronkelijke begroting voor 2018. 

BIJLAGEN
1 Ontwerpbegroting 2019 GBLT
2 Begrotingswijziging 2018 GBLT
3 Aanbiedingsbrief WDOD

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta
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