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Voorstel 

Rubriek: Ter besluitvorming 

1. neem kennis van de Jaarstukken 2021 met daarin het bestuursverslag, het jaarverslag en de   

    jaarrekening en stel deze vast; 

2. stem in met het voorstel om het resultaat op basis van de Bijdrageverordening GBLT te verrekenen  

    met de deelnemers; 

3. verleen decharge aan het dagelijks bestuur en de directie. 

 

Samenvatting 

In de bijlage treft u de Jaarstukken 2021 aan. De jaarstukken bevatten het bestuursverslag, het 

jaarverslag met de verplichte paragrafen en de jaarrekening over 2021. Het jaar 2021 sluiten we af met 

een positief resultaat van € 2,0 miljoen.      

 

Stappen in de besluitvorming 

De concept Jaarstukken 2021 zijn behandeld in het dagelijks bestuur van 16 maart jl. Daarnaast heeft op 

2 maart 2022 het MT ingestemd met de concept Jaarstukken 2021 en zijn de stukken op een eerder 

tijdstip gedeeld en besproken met de ambtelijke vertegenwoordigers van de deelnemers. In dit overleg 

wordt het algemeen bestuur gevraagd in te stemmen met de Jaarstukken 2021. 

  

Toelichting 

De jaarrekeningcontrole is nagenoeg afgerond. In de bijlage treft u de definitieve versie van de 

Jaarstukken 2021 aan. De controleverklaring en het accountantsverslag ontvangt u zo spoedig mogelijk 

na afronding van de jaarrekeningcontrole en vooraf aan de bespreking van de jaarstukken.  

 

De exploitatie van GBLT is gevoerd in overeenstemming met de begroting. Het jaar 2021 sluiten we af 

met een positief resultaat van € 2,0 miljoen. Over de exploitatie wordt in de jaarrekening 

verantwoording afgelegd. In de Jaarstukken 2021 is ook het bestuursverslag van GBLT opgenomen. 

Hierin doen we verslag van de uitvoering van de Begroting 2021.       

 

In verband met de kinderopvangtoeslagenaffaire zijn afspraken gemaakt met alle deelnemers in GBLT 

over de hoogte van de vergoeding (uitvoeringskosten) per gedupeerde die als generieke bate 

terugvloeien naar GBLT. Met het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties is door de 
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gemeenten (VNG) en de waterschappen (UvW) een forfaitaire vergoeding per gedupeerde vastgesteld. 

Voor de gemeenten is dit € 150 en voor de waterschappen € 100. In overeenstemming met zowel de 

gemeenten als ook de waterschappen ontvangt GBLT hiervan €75 per gedupeerde voor de 

uitvoeringskosten. Deze vergoeding is een bate in de exploitatie van GBLT en vloeit via de verdeelsleutel 

terug naar de deelnemers. Op basis van de ontvangen jaarlijst van de Rijksbelastingdienst is het aantal 

gedupeerden in het werkgebied van GBLT berekend. Hieruit komt een extra bate voor GBLT van totaal 

€ 241.000. Tevens is door de kwijtschelding met betrekking tot de kinderopvangtoeslagenaffaire een 

extra bate ontstaan van € 141.000 voor vergoeding van de invorderkosten.  

 

Personele gevolgen 

Geen.  

 

Financiële gevolgen 

Voorgesteld wordt het positieve resultaat van € 2,0 miljoen conform de Bijdrageverordening GBLT en de 

neergelegde verdeelsleutel als volgt te verdelen over de deelnemers:   

 

 

 

Architectuurtoets  

Niet van toepassing.  

 

Juridische gevolgen 

Met de vaststelling van de Jaarstukken 2021 verleent het algemeen bestuur aan het dagelijks bestuur 

decharge voor het gevoerde beleid.   

 

Publicatie 

De online publicatie van de Jaarstukken 2021 vindt via een portaal van de Planning en control software 

van LIAS plaats. Dit portaal is via een link op de website van GBLT te benaderen.    

 

Drents Overijsselse Delta 2.478.752 2.181.608 297.144

Rijn en IJssel 2.707.686 2.383.018 324.668

Vallei en Veluwe 4.114.946 3.621.626 493.320

Vechtstromen 3.162.447 2.783.342 379.105

Zuiderzeeland 1.624.375 1.429.630 194.745

Bunschoten 332.282 309.000 23.282

Dalfsen 476.741 443.559 33.182

Dronten 657.242 608.910 48.332

Leusden 491.997 457.990 34.007

Nijkerk 696.192 647.529 48.663

Zwolle 2.152.846 1.994.529 158.317

Totaal 18.895.506 16.860.741 2.034.765

Na vaststelling

jaarrekening 2021

overgemaakt /
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Jaarrekening 

2021
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Communicatie 

Na vaststelling van de Jaarstukken 2021 wordt daarvan mededeling gedaan aan de dagelijkse besturen 

en colleges van de deelnemers. Ter informatie worden de jaarstukken ook aangeboden aan de algemene 

besturen en raden van de deelnemers. Daarnaast ontvangt de toezichthouder, provincie Overijssel, een 

afschrift van de Jaarstukken 2021 met de daarbij horende stukken (zoals de controleverklaring van de 

accountant).    

 

Gevolgen voor privacy en informatiebeveiligingsrisico’s  

Geen.  

 

Andere uitvoeringsgevolgen en risico’s 

Geen. 

 

Evaluatie 

Na de cyclus van de jaarstukken vindt een evaluatie plaats. De uitkomsten van deze evaluatie gebruiken 

wij bij het opstellen van de P&C-cyclus voor 2023. Het vergaderschema 2023 vloeit hieruit voort. Deze 

leggen we in het laatste kwartaal van 2022 ter besluitvorming voor aan het algemeen bestuur.    

 

Bijlagen 

Jaarstukken 2021. 


