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GBLT -Jaarrekening 2017 en Kadernotitie 2019

Voorstel
Het college stelt u voor:
1. geen zienswijze in te dienen op de Jaarrekening 2017 van GBLT, en daarmee in te
stemmen met de terugbetaling van het positieve resultaat ad € 1.415.797 aan de
deelnemers waarvan € 3.406 aan gemeente Leusden;
2. geen zienswijze in te dienen op de Kadernotitie 2019 van GBLT, en daarmee in te
stemmen met de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor het begrotingsjaar
2019.
Aanleiding
Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus Tricijn (GBLT) heeft de Jaarrekening 2017
en Kadernotitie 2019 aangeboden aan de deelnemers. Dat zijn zes gemeenten, te weten
Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk en Zwolle, en daarnaast vijf waterschappen.
De stukken zijn ter informatie aangeboden. In de gemeenschappelijke regeling GBLT en in
artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen is voor deze documenten geen
zienswijzeprocedure opgenomen. Dit laat onverlet dat de raad de vrijheid heeft om proactief
een zienswijze op de jaarrekening en/of de kadernotitie te geven wanneer dat nodig is.
Op basis van de stukken is er echter geen aanleiding om een inhoudelijke reactie bij het
dagelijks bestuur van GBLT in te dienen.
Doel / Effect
De raad informeren over de jaarrekening, kadernotitie en de ontwikkelingen bij GBLT.
Vanaf 2013 voert deze verbonden partij voor de gemeente Leusden taken uit op gebied van
heffing en invordering van gemeentelijke belastingen en de wet Woz (waardering onroerende
zaken).
Argumenten
1.1 De jaarrekening 2017 sluit met een positief resultaat en is voorzien van een
goedkeurende verklaring van de accountant.
De jaarrekening van GBLT sluit met een positief saldo van afgerond € 1.416.000. Dit
resultaat wordt hoofdzakelijk verklaard door hogere invorderopbrengsten van € 1.433.000
ten opzichte van de raming. Invorderopbrengsten ontstaan wanneer belastingplichtigen niet
tijdig betalen. Er worden dan wettelijke kosten in rekening gebracht voor het verzenden van
aanmaningen, dwangbevelen en andere invorderingsmaatregelen. De opbrengsten komen
vooral ten goede van de waterschappen. Ook in 2016 ontving GBLT hiervoor hogere
opbrengsten van ruim € 1,5 miljoen. De meeropbrengsten zijn deels incidenteel door het
wegwerken van achterstanden maar deels ook structureel (zie bij de Kadernotitie 2019).
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Inhoudelijk gezien heeft GBLT in 2017 het programma gegevensbeheer afgerond dat ten
doel had om aan te sluiten op de landelijke basisadministraties, en om de kwaliteit van data
in het belastingproces te verbeteren.
Deloitte Accountants BV heeft voor de jaarrekening een goedkeurende verklaring afgegeven.
Van het positieve resultaat ontvangt Leusden via de kostenverdeelsleutel € 3.406 terug. In
totaal is in 2017 € 395.280 aan GBLT bijgedragen. Rekening houdend met de compensabele
btw van € 36.206 komen de uitgaven netto uit op € 359.074. Dat is iets lager dan in 2016,
toen onze bijdrage uitkwam op € 360.800.
2.1 De kaders en financiële ontwikkelingen vloeien voor een belangrijk deel voort uit
wettelijke verplichtingen.
Wet digitale overheid.
Deze wet heeft ten doel om de digitale overheid te verbeteren door bepaalde standaarden
voor het elektronisch verkeer verplicht te stellen. Het kabinet heeft besloten om de kosten
daarvan deels bij gebruikers in rekening te brengen, waaronder waterschappen en
gemeenten. De kosten worden verdeeld naar rato van het aantal digitale berichten.
GBLT raamt hiervoor in 2019 € 750.000 in haar begroting voor zowel de waterschappen als
de gemeenten. In 2018 zijn gemeenten voor deze kosten gekort door een uitname uit het
Gemeentefonds. Dit om te voorkomen dat gemeenten die deelnemen aan een
belastingsamenwerking zoals GBLT dubbele kosten hebben. Het is waarschijnlijk dat dit
vanaf 2019 ook zal gebeuren. In dat geval hoeft GBLT geen kosten voor de berichten van
gemeenten in haar begroting op te nemen, maar dit is nog niet zeker. Zodra hier zekerheid
over ontstaat zal GBLT dit in haar begroting verwerken.
Waarderen op gebruiksoppervlakte (van m3 naar m2)
Uiterlijk per 2022 moet er bij GBLT een gewijzigde systematiek voor het waarderen van
WOZ-objecten zijn ingevoerd. De waardering vindt dan plaats naar gebruiksoppervlakte (m2)
in plaats van naar inhoud (m3). Het gaat om een vereiste van de Waarderingskamer waar
verplicht gevolg aan moet worden gegeven.
De kosten van dit project worden in totaal geraamd op incidenteel € 895.000 gedurende de
periode 2018 t/m 2021. Voor de jaarschijf 2019 wordt € 200.000 geraamd. Het betreft kosten
die specifiek gerelateerd zijn aan de uitvoering van de Woz, en alleen aan de gemeenten
worden doorberekend.
AVG en documentopslag
De vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en Archiefwet leiden er
toe dat GBLT moet investeren in het informatie en archiefbeheer. In 2019 is hiervoor
€ 100.000 nodig, waarvan € 45.000 incidenteel en € 55.000 structureel.
2.2 De overige ontwikkelingen in de Kadernotitie zijn reëel geraamd.
Voor 2019 gaat GBLT uit van 1,5% prijsstijging op grond van CPB-ramingen, en van 2,5%
loonstijging. De loonpeilontwikkeling volgt de cao voor de waterschappen, en wordt in de
begroting zo nodig voor de werkelijke ontwikkeling bijgesteld zodra er een nieuw caoakkoord is. Naast kostenstijgingen houdt GBLT in 2019 ook rekening met besparingen.
Er wordt € 250.000 bespaard op de kosten van betalingsverkeer en € 150.000 op
belastinginning. Een kostendaling ontstaat doordat per 2018 taken op het gebied van
heffingstechnologie van GBLT zijn overgegaan naar waterschappen. Voor de financiële
effecten hiervan zal GBLT nog een begrotingswijziging 2018 aanbieden, gelijktijdig met de
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ontwerpbegroting 2019. Zoals bij 1.1 vermeld heeft GBLT in 2016 en 2017 meer
invorderbaten ontvangen dan begroot. Het financiële effect hiervan is deels structureel. Voor
2019 wordt uitgegaan van hogere inkomsten van € 375.000.
Door de ontwikkelingen neemt de Leusdense deelnemersbijdrage toe van € 404.000 in 2018
naar € 441.000 in 2019. Rekening houdend met het effect van te compenseren btw stijgt de
bijdrage van € 385.000 in 2018 naar € 416.000 in 2019. Dat is een toename met € 31.000.
2018
404.000
19.000
385.000

(alle bedragen in €)
2021
2022
460.000
463.000
24.000
23.000
436.000
440.000

2019
441.000
25.000
416.000

2020
469.000
27.000
442.000

Verschil t.o.v. begroting 2019-2021:

31.000

48.000

32.000

Waarvan incidenteel:
Waarderen op gebruiksoppervlakte

20.000

30.000

9.500

Bijdrage Leusden
Verrekenbare btw
Netto kosten

27.000

Over de financiële dekking informeren wij u bij de ontwerpbegroting 2019 die GBLT nog zal
aanbieden. Opgemerkt wordt dat de toename van de kosten met € 31.000 in 2019 voor een
groot deel wordt veroorzaakt door de incidentele kosten van het project tot wijziging van de
waarderingsmethode, die voor rekening van de gemeenten komen. Voor Leusden is dat in
2019 omgerekend € 20.000. Door het wettelijk verplichte karakter zijn deze kosten
onontkoombaar. Verder zijn ook de kosten van de Wet digitale overheid aan de gemeenten
toegerekend. Indien blijkt dat deze alleen aan de waterschappen moeten worden
doorberekend dan daalt de bijdrage van Leusden met ongeveer € 5.700 in 2019.
Tegenargument/Alternatieve scenario's
Niet van toepassing.
Risico's
Niet van toepassing.
Plan van aanpak/Tijdsplanning
De uitgangspunten van de Kadernotitie worden verwerkt in de ontwerpbegroting 2019, die
GBLT eind mei voor zienswijze van de raad zal aanbieden. De raad neemt een besluit over
de ontwerpbegroting 2019 op 11 juli 2018.
Bijlage(n)
Jaarrekening 2017 GBLT
Kadernotitie 2019 GBLT
Het college van de gemeente Leusden,
k-U,A) olc

f.
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