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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 begroting 2020; 

2. gaat akkoord met de beperkte aanpassing van de meerjarenbegroting als gevolg van de recente 

ontwikkelingen en afspraken voor de mutatiedetectie en beheer van primaire objectkenmerken. 

3. gaat akkoord en ondertekent de brieven in antwoord op de ontvangen zienswijzen. 

4. besluit vervolgens over te gaan tot vaststelling van de begroting 2020. 

 

Samenvatting 
De ontwerpbegroting 2020 met daarin de meerjarenraming 2021 tot en met 2023 is op 29 maart 2019 

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 2020 bij het 

dagelijks bestuur (van GBLT) naar voren brengen.   

 

Een aantal gemeenteraden en algemene besturen van de waterschappen heeft van de mogelijkheid een 

zienswijze in te dienen gebruik gemaakt. De zienswijzen geven geen aanleiding de begroting 2020 aan 

te passen.  

 

In enkele zienswijzen wordt de aandacht gevraagd van ons algemeen bestuur voor deelaspecten van de 

besturing en verantwoording. In de (concept)reacties aan deze deelnemers worden deze aanbevelingen 

overgenomen. 

 

Met de financiële contactpersonen is bij het opstellen van de ontwerpbegroting afgesproken dat 

voorafgaand aan de definitieve goedkeuring van de begroting, de kosten van mutatiedetectie inzichtelijk 

worden gemaakt. Deze duidelijkheid is eind mei verkregen en heeft er toe geleid dat hiervoor geen 

kosten meer worden meegenomen in de meerjarenbegroting (€80.000 per jaar).   
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Voorbesproken 
Dit voorstel is voorbesproken in de vergadering van het dagelijks bestuur op 26 juni 2019. 

  

 

Behandelen in vergadering d.d. 10 juli 2019 
 

Toelichting 
De ontwerpbegroting 2020 is uitgebreid besproken met de financiële contactpersonen van de 

deelnemers. Veel is daarbij gecommuniceerd met de gemeentelijke deelnemers over de geraamde kosten 

voor het structurele beheer van de mutatiedetectie ten aanzien van de primaire objectkenmerken. 

Afgesproken is de kosten voor 2020 onder te brengen bij het project Waarderen op vierkante meter.  

 

Vanaf 2021 wordt het beheer structureel ingericht. De gemeenten hebben er eind mei voor gekozen om 

geen gezamenlijke aanbesteding voor de mutatiedetectie van de BAG, BGT en WOZ uit te zetten. De 

gemeenten wensen dit afzonderlijk aan te besteden. Het gevolg is dat GBLT niet zelf kan beschikken 

over de WOZ-mutaties en deze aangeleverd moet krijgen door de gemeentelijke deelnemers. Dit 

betekent ook dat de kosten van de detectie vanaf 2021 door de gemeenten afzonderlijk worden 

gedragen. De kosten die hiervoor waren geraamd in de meerjarenbegroting (ca € 80.000 per jaar) komen 

daarmee te vervallen. Zie ook de notitie van de afdeling Waarderen in de bijlage en de aangepaste 

meerjarenbegroting. 

 

Het project Waarderen op vierkante meter loopt voorspoedig, waardoor een verschuiving in het budget 

wordt opgenomen in de begroting 2020. Dit heeft echter geen invloed op het totale budget voor het 

project. 

 

De IT kosten gaan naar verwachting structureel toenemen. Dit ligt in lijn met toenemende oriëntatie op 

datakwaliteit, toegankelijkheid voor burgers en koppeling aan bronnen en gebruikers. De groei van die 

kosten valt moeilijk te voorspellen. De eisen ten aanzien van de IT zijn echter toegenomen wat tot 

uitdrukking is gekomen tot een hogere inschrijving bij aanbestedingen. De aanbesteding van het 

belastingsysteem in 2018, heeft ondanks de vroegtijdige beëindiging, een prijsindicatie opgeleverd 

waaruit de hogere kosten ook blijken. Mede vanwege het gesignaleerde kostenpeil wordt rekening 

gehouden met extra IT kosten in 2020 en de meerjarenbegroting. 
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A. Van de volgende gemeenten / waterschappen werd een formele zienswijze/reactie op de 

ontwerpbegroting 2020 ontvangen. Deze ontvangen van GBLT ook een schriftelijke reactie:  

 

Leusden 

De gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze in te dienen. 

 

Zwolle 

De gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze in te dienen. 

 

Dronten 

De gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze in te dienen. 

 

Waterschap Rijn en IJssel 

Het college van dijkgraaf en heemraden heeft op 4 juni jl besloten het dagelijks bestuur van GBLT 

positief te adviseren over de ontwerpbegroting 2020 inclusief meerjarenraming 2021-2023 onder 

voorbehoud van goedkeuring door het algemeen bestuur van het waterschap. Het bestuur vergadert op 

2 juli 2019. Tevens heeft het college opgemerkt dat het waterschap in de komende jaren de tarieven 

gematigd laat groeien met 3% jaarlijks gerekend vanaf 2019. Het waterschap vraagt GBLT om in de 

ontwikkeling van zijn kosten hiermee rekening te houden. 

 

Waterschap Vallei en Veluwe 

Het dagelijks bestuur heeft een positief akkoord gegeven op de begrotingen en besloten geen zienswijze 

in te dienen. Het bestuur ziet dat GBLT stappen heeft gemaakt in het op orde hebben van de data 

t.b.v. het juist, volledig en tijdig opleggen van belastingaanslagen. Als aandachtspunt 

benoemt het waterschap de volledigheid van woonruimten en bedrijven waar sprake is van leegstand. 

Daarnaast vraagt het waterschap extra aandacht voor een goede implementatie van het nieuwe 

belastingsysteem. 

 

 

B. Van de volgende gemeenten / waterschappen werd een (ambtelijke) reactie op de 

ontwerpbegroting 2020 ontvangen:  

 

Bunschoten 

De gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze in te dienen. 

 

Dalfsen 

De gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze in te dienen. 

 

Nijkerk 

De gemeenteraad heeft besloten geen zienswijze in te dienen. Aan het algemeen bestuur wordt aandacht 

gevraagd om in het jaarwerk 2020 specifieke toelichting op de budgetten uit de begroting 2020 te 

geven. 

 

Waterschap Drents Overijssels Delta 

Het algemeen bestuur heeft besloten akkoord te gaan met de begroting en geen zienswijze in te dienen. 
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Waterschap Vechtstromen 

Het algemeen bestuur van Vechtstromen vergadert op 10 juli 2019 over de ontwerpbegroting. Het 

waterschap heeft ambtelijk laten weten dat aan het algemeen bestuur wordt voorgesteld als reactie te 

geven; Samengevat wordt voorgesteld om kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2020 van GBLT en 

in te stemmen met de zienswijze hierop met daarin aandacht voor proactief en tijdig door GBLT 

geïnformeerd te blijven worden over de voortgang in 2019 op de strategische consultatie en de 

aanbesteding (en in 2020 implementatie) van het nieuwe belastingsysteem.  

 

Waterschap Zuiderzeeland 

Het waterschap heeft het volgende besluit genomen over de begroting en de zienswijze: Het college is 

tevreden met de inzet van de GR GBLT in haar streven naar een continue verbetering van de 

bedrijfsvoering en ziet geen reden om een zienswijze op de kadernotitie en ontwerpbegroting 2020 in te 

dienen. 

 

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  

 

Andere uitvoeringsconsequenties en risico’s 
Geen  

 

Consequenties voor de privacy en informatiebeveiligingsrisico’s  
Geen  

 

Resultaten en evaluatie 
Geen  
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Bijlagen 
1. Begroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 

2. Notitie Waarderen over mutatiedetectie t.b.v. het dagelijks bestuur 

3. Reactiebrief zienswijze Gemeente Leusden 

4. Reactiebrief zienswijze Gemeente Dronten 

5. Reactiebrief zienswijze Gemeente Zwolle 

6. Reactiebrief zienswijze Waterschap Vallei en Veluwe 

7. Reactiebrief zienswijze Waterschap Rijn en IJssel 

 

 


