
Van: Raadsrapporteurs GBLT 

Betreft: Begrotingswijziging 2018 en kaderbegroting 2019

Datum: 25 juni 2018

Geachte raadsleden,

Gemeenschappelijke regeling (vaste tekst bij onze rapportages)

GBLT is een belastingkantoor voor waterschappen en gemeenten die voor Leusden de OZB, 

afvalstoffenheffing, reinigingsrecht, rioolheffing, hondenbelasting en toeristenbelasting int.

Het college is verantwoordelijk voor deze regeling. Wethouder Vos zit namens Leusden in het algemeen 

bestuur. De vergaderingen en de stukken zijn openbaar en te vinden op: https://www.gblt.nl/gblt/15-

gblt/125-agenda-en-stukken-algemeen-bestuur 

Advies raadsrapporteurs

Ontwerpbegroting 2019

We hebben de ontwerpbegroting 2019  bekeken en constateren dat deze overeenkomt met de 

kadernotitie 2019. Ons advies blijft om die reden het zelfde. Leusden betaalt in 2018 een bijdrage van 

€ 385.000 en die wordt in 2019 verhoogd naar € 416.000. Dit is een verhoging van € 31.000 (8 %).

Dit is fors en om die reden is het goed om te weten waarom deze verhoging wordt voorgesteld.

- Wettelijke verplichting wet digitale overheid  
- Waardering objecten gaat veranderen. Was eerst per m3 en het wordt m2. Dit zijn incidentele 

kosten  
- Extra vereisten AVG en documentenopslag
- Normale loon- en prijsstijgingen

We kunnen ons vinden in deze verhogingen.

We zien in de jaren daarna dat de bijdrage van Leusden oploopt naar plusminus € 440.000 per jaar. We 

zullen dit kritisch volgen daar we nog geen goed inzicht hebben waarom de bijdrage nog verder moet 

oplopen.

Begrotingswijziging 2018

We hebben daar een vraag over gesteld aan de betreffende ambtenaar.

Vraag: We begrijpen dat een aantal waterschappen minder diensten afneemt.

Daardoor neemt de bijdrage van de overige deelnemers, met name gemeenten, toe.

Dat lijkt ons vreemd in acht nemende de discussie in de raad dat als je uitstapt je moet betalen 

(zorgadministratie).

Waarom wordt dat hier niet gedaan? Met die inkomsten kan de overgang gedekt worden, zodat de 

andere deelnemers niet hoeven te bloeden.

Antwoord ambtenaar: Het gaat bij de waterschappen Vallei & Veluwe en Zuiderzeeland om het 
terugnemen van taken rond heffingstechnologie (metingen en monstername van afvalwaterlozingen), en 
niet om uitstappen.

https://www.gblt.nl/gblt/15-gblt/125-agenda-en-stukken-algemeen-bestuur
https://www.gblt.nl/gblt/15-gblt/125-agenda-en-stukken-algemeen-bestuur


De drie andere waterschappen binnen GBLT hebben deze taken nooit in de samenwerking gebracht. Dit 
wordt nu geüniformeerd zodat alle waterschappen vanaf dit jaar op dezelfde manier in de GBTL-
samenwerking zitten.
Dit heeft een financiële herverdeling van overheadkosten tot gevolg wat voor de drie andere 
waterschappen en de gemeenten een verhoging betekent.
In de gemeenschappelijke regeling is hier geen "schaderegeling" voor opgenomen, zoals dat in geval van 
uittreding wel het geval is.

Leusden gaat hierdoor in 2018 € 6458,- meer betalen. De bijdrage wordt hierdoor in 2018 € 410.761,-

Hier moet de compensabele BTW nog vanaf worden getrokken, zodat de bijdrage voor 2018 netto 

€ 385.000 wordt. 

De verhoging is ook opgenomen in de ontwerpbegroting van 2019.

Jan Mülder en Jan Overweg 


