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Raadsrapporteurs GBLT
kadernotitie 2019, kaderbegroting 2020 en jaarrekening 2018.
25 mei 2019

Geachte raadsleden,
Inleiding
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/15gblt/125-agenda-en-stukken-algemeen-bestuur
We hebben de kadernotitie, conceptbegroting 2020 en jaarrekening 2018 goed bekeken en dat leidde
tot de volgende vragen en (ambtelijke) antwoorden:
Kaderbrief
1. Op welke wijze wordt de raad betrokken bij de strategie van de GBLT als het bijv. gaat om de
schaalvergroting? (2.1)
Antwoord:
Momenteel vindt bij GBLT de oriëntatie op de strategie plaats. Voorstellen die vanuit dat proces
voortkomen zullen worden verwerkt in de Kadernotitie 2021, die begin volgend jaar aan de deelnemers
wordt aangeboden.
2. We zien dat de GBBLT kiest voor kwaliteit en daar ook de nodige middelen voor inzet. Kan er iets
gezegd worden over het evenwicht in kwaliteit en prijs? Als bijvoorbeeld de kwaliteit van een 8
naar een 9 moet worden gebracht, wat mag dat dan kosten? (2.4)
Deze vraag is lastig te beantwoorden. GBLT maakt ieder jaar een begroting waarin speerpunten naar
voren komen. Er is enkele jaren geleden voor gekozen om richting de toekomst in te zetten op kwaliteit
van dienstverlening. Aan de begrote activiteiten koppelt GBLT o.a. uren en inzet van derden wat
uiteindelijk resulteert in een begroting. Deze is niet gebaseerd op een cijfer 8 of 9.
3. De prijsontwikkeling gaat elk jaar met bijna 6 ton omhoog, is dit niet erg hoog? (pag 10)
Antwoord:
Behalve de prijsontwikkeling bevat dit bedrag ook de loonontwikkeling. Voor de prijsontwikkeling gaat
GBLT uit van 2,3%, voor de loonontwikkeling van 2,5%. Toegepast op de daarvoor in aanmerking
komende begrotingsposten leiden deze percentages in 2020 tot een stijging van € 588.000.
4. De ICT-kosten nemen jaarlijks toe met ruim 5 ton. Waar zitten de kosten in? (pag 10)
Antwoord:
De kosten nemen in meerjarenperspectief toe met structureel € 565.000, vooral door wettelijke
verplichtingen w.o. de aansluiting op basisregistraties en door steeds toenemende eisen aan
datakwaliteit wat leidt tot hogere inschrijvingen bij aanbestedingen. De digitale overheid ontwikkelt zich
sterk. Er moet gevolg worden gegeven aan de verplichtingen die de digitalisering met zich mee brengt.

5. Is het reëel om de GBLT in het licht van de financiële toekomst van Leusden een
bezuinigingstaakstelling mee te geven?
Antwoord:
Bij de kerntakendiscussie van 2013 is een besparing van € 100.000 op GBLT ingeboekt. Het opleggen van
een nieuwe taakstelling zal ten koste gaan van de kwaliteit van de dienstverlening, terwijl GBLT zoals
aangegeven bezig is om op dit gebied juist verbeteringen door te voeren. Groei in kwaliteit leidt als
vanzelf tot betere informatie, minder fouten, minder bezwaren en daarmee tot een betere
dienstverlening en beter imago.
Voor het opleggen van een taakstelling is nodig dat de overige deelnemers daarin meegaan. Van de
andere deelnemende gemeenten en waterschappen zijn tot nu toe geen geluiden in deze richting
vernomen. Naar verwachting dienen de overige gemeentelijke deelnemers geen zienswijzen in ten
aanzien van de begroting 2020.
Begroting
6. De koepelvrijstelling van de BTW dreigt te vervallen. Als dit zo is, gaat onze bijdrage dan met 21
% omhoog en kunnen wij die BTW terug halen via bijv. het BTW compensatiefonds?
Antwoord:
In dat geval moet inderdaad btw over de bijdrage worden betaald die bij het btw-compensatiefonds
(BCF) kan worden gedeclareerd. Dit kan er toe leiden dat het in 2015 ingestelde plafond van het BCF
eerder wordt bereikt, wat leidt tot korting van het Gemeentefonds.
Jaarstukken 2018
7. Waarom zit er geen lijst van gemeenten bij m.b.t. het aantal klachten? Was in het verleden wel
zo.
Antwoord:
GBLT geeft aan dat er in 2018 geen formele klachten voor de gemeente Leusden zijn afgehandeld. Voor
alle gemeentelijke deelnemers samen zijn er 3 formele klachten afgehandeld.
Advies raadsrapporteurs
Op basis van de stukken en de gegeven antwoorden op onze vragen, adviseren we de raad om geen
zienswijze in te dienen over de stukken van de GBLT. De kosten stijgen van deze regeling, maar we
vinden dit verantwoord gezien de wijzigingen waarmee de GBLT te maken heeft.

Jan Mülder en Jan Overweg

