
 

Algemeen bestuur 
 

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR 

1 juli 2020 16 juni 2020 P&A     Roelof  Krist 

 

Ralph de Haan 

AGENDAPUNT ONDERWERP JAARDOEL VERTROUWELIJK J/N  

 1ste 

bestuursrapportage 

2020 
 

Nee  

Voorstel 
Besluitvormend: 

1. Neem kennis van de eerste bestuursrapportage 2020 en stel deze vast. 

 

Samenvatting 
In de bijlage treft u de bestuursrapportage over de eerste vier maanden van 2020 aan. In de rapportage 

zijn de geboekte resultaten opgenomen ten aanzien van de speerpunten uit de begroting 2020 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 worden opgelegd in verband met de 

coronacrisis. Voor het proces innen zijn afspraken gemaakt over het verlenen van uitstel van betaling 

aan ondernemers.  

 

Met de eerste vier maanden achter de rug toont GBLT een onderuitputting van de begroting van € 0,5 

miljoen. In dat bedrag zijn twee posten opgenomen die gekwalificeerd moeten worden als een open-

einde-regeling. Het gaat om no-cure-no-pay bezwaren en om de kosten van de Wet digitale overheid. 

Daarnaast betreft het lagere kosten in het primaire proces. De komende maanden onderzoeken wij in 

welke mate sprake is van een structurele daling die in toekomstige begrotingen wordt verwerkt. De 

baten uit het invorderproces zullen ook in 2020 hoger uitvallen dan begroot. Het betreft een voordeel 

van € 1,0 miljoen. Ons bestuur buigt zich over de mogelijkheid en de wenselijkheid om deze 

meeropbrengst (structureel) in te boeken, terug te dringen dan wel in te zetten op sociaal incasseren.  

De exploitatie van GBLT toont dus twee voordelige ontwikkelingen, die optellen tot een overschot van    

€ 1,5 miljoen. Op basis van de huidige prognose maken we geen gebruik van de post onvoorzien.  

 

Het positieve exploitatie saldo roept vragen op als tegelijkertijd een begrotingswijziging wordt 

opgevoerd. Daar zijn redenen voor die vooral te maken hebben met ordelijk beheer. De 

begrotingswijziging 2020 en de begroting 2021 zijn gebaseerd op dezelfde argumentatie en krijgen dus 

ook dezelfde behandeling. Het is goed om (structurele) besparingen goed te bepalen en in te boeken, 

liever dan deze onder water te salderen met tegenvallers. De laatste kadernota geeft dat goed weer. 
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Een begrotingswijziging voor 2020 is reeds ingediend en de zienswijzen worden gelijktijdig met deze 

eerste bestuursrapportage behandeld.  

 

Voorbesproken 
De bestuursrapportage is besproken in het MT van 20 mei 2020 en met het DB op 10 juni 2020. Ook  

wordt tijdens het overleg met de regiefunctionarissen op 22 juni aanstaande de rapportage 

doorgenomen. 

 

Behandelen in vergadering d.d. 1 juli 2020 
 

Toelichting 
Zie 1ste bestuursrapportage 2020 

 

Personele consequenties 
Niet van toepassing 

 

Financiële consequenties 
Niet van toepassing 

 

Juridische consequenties 
Niet van toepassing 

 

I&A consequenties  
Niet van toepassing 

 

Communicatie consequenties  
Na vaststelling door het algemeen bestuur zal de bestuursrapportage worden gepubliceerd op de 

website van GBLT. 

 

Publicatie 
Niet van toepassing 

 

Andere uitvoeringsconsequenties en risico’s 
Niet van toepassing 

 

Consequenties voor de privacy en informatiebeveiligingsrisico’s  
Niet van toepassing 

 

Resultaten en evaluatie 
Niet van toepassing 
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Bijlagen 
Eerste bestuursrapportage 2020. 


