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ONDERWERP
Ontwerpbegroting GBLT 2020
VOORSTEL
1. Instemmen met de ontwerpbegroting 2020 van het gemeenschappelijk belastingkantoor GBLT
2. Geen zienswijze indienen op deze ontwerpbegroting 2020

SAMENVATTING
Elk jaar ontvangen we van de gemeenschappelijke regeling GBLT de ontwerpbegroting voor het
komende jaar. Deze ontwerpbegroting heeft ter inzage gelegen. De begroting is beoordeeld en
voorgesteld wordt in te stemmen met de ontwerpbegroting 2020 en geen zienswijze in te dienen bij
GBLT.
TOELICHTING
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 2020
GBLT presenteert voor 2020 een begroting met een lastentotaal van € 23.727.000. Hiervan wordt
€ 19.727.000 gedekt door de deelnemende waterschappen en gemeenten. Het overige deel zijn
invorderingsopbrengsten. Het aandeel van WDODelta bedraagt € 2.626.000 (13,31% van de
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deelnemersbijdrage). Dit valt € 71.000 hoger uit dan in de begroting 2019 is opgenomen voor het jaar
2020 (meerjarenraming).
Het huidige perspectief voor de komende vier jaren biedt het volgende beeld voor WDODelta:
Tabel 1: Ontwikkeling deelnemersbijdrage WDOD
Jaar
Bijdrage WDOD (€)
2020
2021
2022
2023

2.626.000
2.794.000
2.914.000
3.003.000

Verhouding t.o.v.
meerjarenraming 2019 (€)
+ 71.000
+ 171.000
+ 197.000
n.v.t.

Het hierboven geschetste beeld wijkt de komende drie jaar respectievelijk 2,8%, 6,5% en 7,3%
nadeliger af ten opzichte van de vorige meerjarenbegroting.
Het begrotingstotaal is € 1,4 mln meer dan het in de begroting 2019 geschetste meerjarenperspectief
voor 2020. De belangrijkste oorzaken voor de toename zijn:
 cao ontwikkeling (te laag begroot in 2019)
€ 204.000
 prijspeilontwikkeling
€ 588.000
 WDO (Wet digitale overheid)
€ 200.000
 kwaliteit KCC (klantcontactcentrum)
€ 203.000
 intensivering ICT
€ 150.000
Ruwweg de helft van de toename is toe te schrijven aan autonome ontwikkelingen; de andere helft
houdt verband met het verbeteren van de dienstverlening en het effectiever maken van het
belastingproces.
Na vaststelling van de begroting voor 2019 is de huidige cao van kracht geworden; het effect voor
2019 is € 204.000.
Voor prijspeilontwikkeling met betrekking tot goederen en diensten is een percentage van 2,3%
gehanteerd; dit ligt in lijn met de decemberraming 2018 van het CPB. De verhoging komt uit op
€ 160.000. De huidige cao loopt tot eind 2019; voor prijspeilontwikkeling mbt personeelskosten
inclusief inhuur is uitgegaan van 2,5%; dit komt uit op een bedrag van € 430.000
Mogelijke afschaffing koepelvrijstelling voor BTW
Koepelvrijstelling is een regeling waarmee bedrijven en decentrale overheden in een
samenwerkingsverband diensten aan hun leden kunnen vrijstellen van BTW. Bij afschaffing zijn de
diensten niet meer vrijgesteld en komt de BTW als extra kosten ten laste van de afnemer.
De staatssecretaris van Financiën is van plan om overheidsmatige activiteiten niet meer onder deze
vrijstelling te laten vallen. Dit heeft dan invloed op het werk dat door GBLT en andere
gemeenschappelijke regelingen wordt uitgevoerd. Deelnemers in deze verbonden partijen zijn dan
BTW verschuldigd over hun te betalen financiële bijdrage aan de GR. De staatsecretaris heeft
aangegeven te willen kijken naar mogelijkheden om de impact van zijn voorstel voor de overheden te
beperken. Tegelijkertijd heeft deze aangegeven samenwerking tussen overheden juist te willen
bevorderen. De Unie van Waterschappen dringt aan op nader onderzoek ten aanzien van de impact
van de hierboven genoemde aangekondigde maatregelen.
De staatssecretaris heeft zijn standpunt begin april 2019 nog eens bevestigd in een bestuurlijk overleg
over Financiële verhoudingen tussen het rijk en decentrale overheden.
Sociaal invorderen
Wat verder opvalt in deze begroting is de forse raming van € 4,0 mln voor invorderingsopbrengsten.
Dit bedrag bestaat voornamelijk uit aanmanings- en dwangbevelkosten die in rekening worden
gebracht bij te laat betalen van aanslagen.
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GBLT wil bij haar invordering meer aandacht geven aan de verschillende situaties van haar klanten. Al
in 2019 zullen de eerste stappen worden gezet op weg naar klantvriendelijk en sociaal invorderen.
Een van de element wordt het versturen van kosteloze herinneringen. Dat heeft mogelijk invloed op de
hoogte van de invorderingsbaten. Betalen klanten op basis van de herinnering, dan volgt er geen
aanmaning. De effecten zijn echter nog onzeker en hierdoor nog niet financieel vertaald in deze
begroting

BIJLAGEN
1. Ontwerpbegroting 2020 GBLT
2. Aanbiedingsbrief begroting 2020

Het dagelijks bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta
de secretaris,
ir. E. de Kruijk

de loco-dijkgraaf,
ir. J.F. de Jong

