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Voorstel 
Het algemeen bestuur: 

1. neemt kennis van de door de gemeenten Bunschoten, Dalfsen, Nijkerk, Zwolle, Leusden, Dronten 

en door de waterschappen Rijn en IJssel, Vechtstromen, Vallei en Veluwe, Drents Overijsselse 

Delta en Zuiderzeeland ingediende zienswijzen/reacties op de ontwerpbegroting 2021 en de 

eerste begrotingswijziging 2020; 

2. stelt de begroting 2021 inclusief de meerjarenbegroting 2022-2024 en de eerste 

begrotingswijziging 2020 vast zonder verdere aanpassingen; 

3. gaat akkoord met de brieven in antwoord op de ontvangen zienswijzen. 

 

Samenvatting 
De ontwerpbegroting 2021, met daarin de meerjarenraming 2022 tot en met 2024, en de eerste 

begrotingswijziging 2020 zijn op 2 april 2020 aan de algemene besturen van de waterschappen en 

gemeenteraden van onze deelnemers verzonden. Op grond van artikel 68 van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen (Wgr.) kunnen de gemeenteraden en de algemene besturen van de 

waterschappen hun zienswijze over de ontwerpbegroting 2021 en begrotingswijziging 2020 bij het 

dagelijks bestuur (van GBLT) naar voren brengen.   

 

De gemeenten en waterschappen hebben unaniem te kennen gegeven geen zienswijze in te dienen en 

akkoord te gaan met de ontwerpbegroting 2021 en begrotingswijziging 2020. Enig voorbehoud is dat de 

formele bestuurlijke bekrachtiging in enkele gevallen nog moet plaatsvinden door de gemeenteraden en 

algemene besturen van de waterschappen.  

 

Vanuit één waterschap wordt aandacht gevraagd voor de structureel hogere invorderopbrengsten mede 

in het licht van het sociaal invorderen en de maatschappelijke schuldenproblematiek. Zoals verwoord in 

de begroting 2021 hebben de hogere invorderopbrengsten de volle aandacht van het bestuur en wil 

GBLT in gesprek met haar opdrachtgevers over deze baten in het licht van sociaal incasseren. De 

invorderopbrengsten blijven dan ook de komende jaren zeker een aandachtspunt. 
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De zienswijzen en reacties van onze opdrachtgevers geven geen aanleiding de ontwerpbegroting 2021 

en de begrotingswijziging 2020 aan te passen. 

 

Het verzoek aan het algemeen bestuur van GBLT is de begroting 2021 en de begrotingswijziging 2020 

definitief vast te stellen zonder verdere aanpassingen. 

 

Tevens wordt het algemeen bestuur gevraagd akkoord te gaan met de brieven aan onze opdrachtgevers 

als reactie op de zienswijze. In de bijlage is de brief voor de waterschappen en voor de gemeenten 

opgenomen. In verband met het verzoek van één waterschap om aandacht te schenken aan de hogere 

invorderopbrengsten, is in de brief voor dit waterschap een aanvullende reactie opgenomen. Deze brief 

is ook in de bijlage opgenomen. 

 

Voorbesproken 
De ontwerpbegroting 2021 en de begrotingswijziging 2020 zijn op 10 februari 2020 met de 

regiefunctionarissen van de deelnemers afgestemd. Tevens zijn deze documenten behandeld in het 

dagelijks bestuur van 12 maart 2020 en het algemeen bestuur van 1 april 2020. De vergadering van het 

algemeen bestuur heeft schriftelijk plaatsgevonden i.v.m. de richtlijnen vanuit de overheid en het RIVM 

vanwege de virusuitbraak COVID-19. In de vergadering van het dagelijkse bestuur d.d. 10 juni 2020 zijn 

deze documenten behandeld en zonder verdere aanpassingen akkoord bevonden voor vaststelling in het 

algemeen bestuur. 

 

Behandelen in vergadering d.d. 1 juli 2020 
 

Toelichting 
Zie samenvatting 

 

Personele consequenties 
Geen  

 

Financiële consequenties 
Geen  

 

Juridische consequenties 
Geen  

 

I&A consequenties  
Geen  

 

Communicatie consequenties  
De (concept) antwoordbrieven aan de diverse besturen zijn als bijlagen bij dit voorstel gevoegd.   

 

Publicatie 
Geen  
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Andere uitvoeringsconsequenties en risico’s 
Geen  

 

Consequenties voor de privacy en informatiebeveiligingsrisico’s  
Geen  

 

Resultaten en evaluatie 
Geen  

 

Bijlagen 
1. begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 

2. begrotingswijziging 2020 

3. brieven aan de opdrachtgevers 

 


