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Nee  

 

Voorstel 
Het algemeen bestuur  

 stelt vast het koersdocument “Wij maken ons sterk voor lokale belastingen”; 

 aanvaardt het document als instrument om met de deelnemers afspraken te maken over de 

ontwikkeling van de digitale overheid in relatie tot belastingen; 

 ziet de uitwerking van de koers tegemoet in de kadernotitie 2021-2024 en de begrotingen van 

die jaren. 

 

Samenvatting 
In 2019 heeft GBLT met de deelnemende waterschappen en gemeenten een conclusie geformuleerd over 

toekomstige samenwerking of uitbreiding. Die “Bestuurlijke positiebepaling GBLT” luidt kort samengevat; 

schaalvergroting hoeft niet, mag wel (in specifieke situaties). Tegelijkertijd heeft GBLT betoogd dat 

andere vormen van samenwerking wel noodzakelijk zijn voor de inhoudelijke ontwikkeling van GBLT. Dat 

is omdat de toekomst van lokale belastingen innig vervlochten is met de ontwikkeling van de digitale 

overheid. Op dat werkterrein zijn alle overheden aan zet. De weg daarnaar toe moet gezamenlijk 

gevonden worden. De deelnemers, vertegenwoordigd door hun secretaris-directeuren, hebben gevraagd 

om een document waarin deze visie op inhoudelijke ontwikkeling is verwoord. Daartoe is het 

koersdocument “Wij maken ons sterk voor lokale belastingen” opgesteld. 

 

Kwaliteit van dienstverlening blijft het uitgangspunt voor GBLT. Juiste gegevens zijn de grondstof voor 

de belastinguitvoering. GBLT is op het gebied van lokale belastingen een relatief grote speler. Het 

primaire proces is eigenlijk al volledig gedigitaliseerd. Daar ligt voor GBLT niet de belangrijkste 

transformatie. De uitdaging voor GBLT is gelegen in de overlap van het belastingdomein met de digitale 

overheid, het medegebruik van gegevens en de zeggenschap van burgers over hun gegevens. Dat zijn 

vraagstukken die GBLT niet zelfstandig kan oplossen binnen de muren van het belastingmandaat. 

Enkelvoudige opdrachtgever-opdrachtnemerrelaties zijn niet toereikend om gezamenlijke resultaat 

mogelijk te maken. GBLT zal competenties moeten ontwikkelen die het in staat stellen om samen te 

werken. GBLT gaat denkkracht, externe oriëntatie en netwerkrelaties ontwikkelen. 
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Omgekeerd vraagt GBLT van de deelnemers (en andere overheden) om niet ieder voor zich de eigen 

koers uit te zetten om de eigen versie van de digitale overheid te ontwikkelen. Uniforme oplossingen zijn 

nog steeds essentieel; niet alleen voor effectieve belastinguitvoering, ook voor gegevensuitwisseling 

tussen overheden en toegankelijke ontsluiting voor en door burgers. 

 

De titel van het koersdocument wil tot uitdrukking brengen dat GBLT zeer gemotiveerd is voor de 

kwaliteit van belastinguitvoering voor waterschappen en gemeenten. Daar wil GBLT in investeren. De 

aandacht voor de informatiehuishouding van de overheid moet niet uitgelegd worden als 

taakuitbreiding. Het is een middel om de kwaliteit van belastingdienstverlening te verbeteren en 

daarmee het maatschappelijk belang van de opdrachtgevers en hun burgers te dienen. 

 

Voorbesproken 
De inhoudelijke koers is gedeeld met de ambtelijke top van de deelnemerorganisaties in 2019. Dat heeft 

geleid tot het koersdocument. Het document is meerdere malen besproken binnen het MT van GBLT en 

op 20 februari en met het Strategisch Overleg Opdrachtgevers. Voor deze gelegenheid zijn de 

informatiemanagers van de deelnemers aangeschoven. De aanbevelingen zijn verwerkt, waaronder de 

suggestie om het Waterschapshuis erbij te betrekken. Het dagelijks bestuur heeft ingestemd op 12 

maart. 

 

Behandelen in vergadering d.d. 1 april 2020. 
De behandeling valt samen met de besluitvorming over  

 Bestuurlijke positiebepaling GBLT 

 Kadernotitie 2021-2024 

 Begroting 2021 

Het koersdocument is ook opgenomen als bijlage in de kadernotitie, zodat gelijktijdige besluitvorming 

noodzakelijk is. 

 

Toelichting 
N.v.t.  

 

Personele consequenties 
Instemming met de koers heeft consequenties voor het hrm-beleid. De consequenties worden jaarlijks 

aan het bestuur voorgelegd in de opvolgende kadernota’s en begrotingen. 

 

Financiële consequenties 
Instemming met de koers heeft consequenties voor het financiële beleid. De consequenties worden 

jaarlijks aan het bestuur voorgelegd in de opvolgende kadernota’s en begrotingen. De deelnemers wordt 

jaarlijks gevraagd om hun zienswijze, voordat het bestuur besluit. 

 

Juridische consequenties 
Het koersdocument heeft geen juridische consequenties.  
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I&A consequenties  
Instemming met de koers heeft consequenties voor het informatiebeleid. De consequenties worden 

jaarlijks aan het bestuur voorgelegd in de opvolgende kadernota’s en begrotingen.   

 

Communicatie consequenties  
Externe communicatie en positionering is belangrijk voor het opbouwen van een netwerk van 

gelijkgestemde partners. Een koersbesluit helpt GBLT om de intenties te communiceren naar overheden. 

collega’s en de marktpartijen. GBLT zal dit koersdocument benutten om de strategie kenbaar te maken 

op de website in plaats van de teksten uit “Fit-for-the-future” (mei 2014) over missie en visie. 

 

Doordat het koersdocument integraal is opgenomen in de kadernotitie 2021-2024 worden de 

deelnemende waterschappen en gemeenten op bestuurlijk niveau geïnformeerd. 

 

Publicatie 
Publicatie is niet verplicht.  

 

Andere uitvoeringsconsequenties en risico’s 
Geen.  

 

Consequenties voor de privacy en informatiebeveiligingsrisico’s  
Privacy en informatiebeveiliging is natuurlijk hoofdbestanddeel van de digitale overheid. Maar het 

koersdocument als zodanig heeft geen effect daarop. 

 

Resultaten en evaluatie 
Jaarlijks in het voorjaar komt de evaluatie en bijstelling van acties aan bod in de begrotingscyclus. 

 

Bijlagen 
Koersdocument “Wij maken ons sterk voor lokale belastingen” 


