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Voorstel 

Besluitvormend: 

 Neem kennis van de tweede bestuursrapportage 2021 en stel deze vast 

 

Samenvatting 

In de bijlage treft u de tweede bestuursrapportage van dit jaar aan welke gaat over de eerste negen 

maanden. In de rapportage zijn de geboekte resultaten opgenomen ten aanzien van de speerpunten uit 

de begroting 2021 en is informatie opgenomen op de gebruikelijke thema’s uit de reguliere 

bedrijfsvoering, de financiële resultaten en de voortgang van de aanslagoplegging van de waterschaps- 

en gemeentebelastingen. 

 

De inhoudelijke ontwikkelingen liggen in lijn met de verwachtingen. De productie van aanslagen  

verloopt volgens plan waarbij een aantal belastingsoorten later zijn opgelegd in verband met de 

coronacrisis. De service aan onze klanten verloopt voorspoedig. 

 

Naast een aantal belangrijke projecten die om handen zijn bij GBLT zijn wij de afgelopen maanden 

intensief bezig geweest met de voorbereidingen voor het afhandelen van de vorderingen in het kader 

van de kinderopvangtoeslagenaffaire. De benodigde aanpassingen van de belastingapplicatie zijn 

afgerond en de op dat moment bekende gedupeerden zijn geïnformeerd over de verwerking van de 

kwijtschelding. Twee wekelijks ontvangen wij nieuwe bestanden vanuit de belastingdienst die na 

ontvangst direct worden verwerkt.   

 

Het geprognosticeerde exploitatieresultaat voor 2021 is € 1,3 miljoen positief en wordt hieronder op 

hoofdlijnen uitgelegd. Er zijn geen afwijkingen welke niet binnen de gewijzigde begroting kunnen 

worden opgevangen. 

 

 Het verschil ten opzichte van de eerste bestuursrapportage (resultaat plus € 733.000) heeft 

onder andere te maken met de uitvoering van sociaal incasseren. In de gewijzigde begroting is 

rekening gehouden met een structureel bedrag van € 750.000, € 250.000 investering en           

€ 500.000 minder invorderbaten. Dit bedrag is vooralsnog in zijn geheel gepresenteerd aan de 

lastenkant. Doordat het gehele bedrag van € 750.000 aan de lastenkant is gepresenteerd, zal in 

totaal een bedrag vrijvallen van € 712.650. De verwachting is dat we hiervan € 136.000 
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gebruiken om het effect van het sociaal incasseren op de invorderbaten op te vangen. Er zijn 

namelijk minder dwangbevelen verzonden dan is begroot. Ten tijde van de 1ste 

bestuursrapportage hebben we dit bedrag niet laten vrijvallen omdat het effect nog niet 

duidelijk was en welke werkzaamheden nog uitgevoerd konden worden.  

 

 De totale kosten voor de NCNP-bezwaren komen circa € 18.000 lager uit ten opzichte van de 

gewijzigde begroting.  

  

 De eenmalige kosten die in 2021 zijn gemaakt voor het opzetten van de samenwerking met de 

gemeente Ommen zijn niet opgenomen in de exploitatie maar staan op de projectbegroting. De 

totale eenmalige kosten komen volledig ten laste van de gemeente Ommen. 

 

 Op basis van de huidige prognose maken we geen gebruik van de post onvoorzien ad.               

€ 200.000.  

 

 

Stappen in de besluitvorming 

Het concept is voorbesproken met het MT op 27 oktober 2021, met het DB op 10 november 2021en 

wordt tijdens het overleg met de regiefunctionarissen op 22 november 2021 besproken.  

  

Toelichting 

Zie bijgevoegd bestand: Bestuursrapportage 2-2021.  

 

Personele gevolgen 

Niet van toepassing 

 

Financiële gevolgen 

Niet van toepassing 

 

Architectuurtoets  

Niet van toepassing 

 

Juridische gevolgen 

Niet van toepassing 

 

Publicatie 

Na vaststelling door het algemeen bestuur zal de definitieve versie van de 2de bestuursrapportage 

worden gepubliceerd op de website van GBLT. 

 

Communicatie 

Niet van toepassing   

 

Gevolgen voor privacy en informatiebeveiligingsrisico’s  

Niet van toepassing 

 

Andere uitvoeringsgevolgen en risico’s 

Niet van toepassing 
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Evaluatie 

Niet van toepassing 

 

Bijlagen 

Bestuursrapportage 2-2021. 

 


