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AGENDAPUNT ONDERWERP

Ontwerpbegroting 2020

Voorstel
 Neem kennis van de ontwerpbegroting 2020 met daarin de meerjarenraming 2021-2023 en het feit dat deze na 

behandeling in de vergadering van het algemeen bestuur van 27 maart 2019 aan de deelnemers in de 
gemeenschappelijke regeling wordt toegezonden waarbij hen de gelegenheid wordt geboden hun eventuele 
zienswijzen naar voren te brengen; 

 De ontwerpbegroting, met de ontvangen zienswijzen, zal ter vaststelling worden aangeboden in de vergadering van 
het algemeen bestuur van 10 juli 2019. 

Toelichting
Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen valt aan het algemeen bestuur van GBLT de exclusieve bevoegdheid toe 
tot het vaststellen van de begroting van de gemeenschappelijke regeling.
 
De begroting wordt vastgesteld nadat de vertegenwoordigende organen van de deelnemers in staat zijn gesteld over de 
ontwerpbegroting hun zienswijze naar voren te brengen. Daarom wordt de ontwerpbegroting, nadat deze is behandeld in het 
dagelijks bestuur, toegezonden aan de besturen van de deelnemers. De nu aangeboden ontwerpbegroting zal (formeel) aan u 
worden aangeboden ter vaststelling in de vergadering van het algemeen bestuur van 10 juli 2019. 

De ontwerpbegroting 2020 is gebaseerd op beleidsuitgangspunten en de financiële kaders zoals geschetst in de kadernotitie 
2020 – 2023. De begroting 2020 komt uit op een begrotingstotaal van € 23,7 miljoen. Dit is € 1,4 miljoen meer dan het in de 
begroting 2019 geschetste meerjarenperspectief voor 2020. De belangrijkste oorzaken voor de toename zijn:
 CAO : €204.000
 Prijspeilontwikkeling : €588.000
 WDO  : €200.000
 Kwaliteit KCC : €203.000
 Intensivering ICT : €150.000

De bijdragen van de gemeentelijke deelnemers stijgen in 2020 onder meer vanwege het versnellen van het project Waarderen 
op m2. Deze projectkosten nemen af vanaf 2021. 

De deelnemers van GBLT dragen van het begrotingstotaal een bedrag van € 19,7 miljoen bij aan GBLT. Daarnaast is € 4,0 
miljoen aan inkomsten begroot voor, wegens niet tijdige betaling van belastingaanslagen, in rekening te brengen kosten van 
aanmaningen en dwangbevelen.

Voorbesproken
De ontwerp begroting 2020 is voor besproken met het dagelijks bestuur, de directie en MT van GBLT en de financiële 
contactpersonen van de deelnemers. 
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Personele consequenties
Niet van toepassing.

Financiële consequenties
Voor het opstellen van de begroting 2020 en de meerjarenraming 2021 tot en met 2023 is uitgegaan van financiële 
rekenparameters. Deze staan toegelicht in paragraaf 2 van de begroting.

Juridische consequenties
Door het vaststellen van de begroting wordt eveneens de deelnemersbijdrage vastgesteld, die is berekend conform de 
bepalingen uit de Bijdrageverordening GBLT.

I&A consequenties 
Niet van toepassing.

Communicatie consequenties 
De ontwerpbegroting zal na de behandeling in het algemeen bestuur toegezonden worden aan de besturen van de 
waterschappen en gemeenten. Zij worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken.

Andere uitvoeringsconsequenties en risico’s
Niet van toepassing.

Resultaten en evaluatie
De voortgang en realisatie van de begroting 2020 wordt bij de bestuursrapportages in 2020 en bij de jaarrekening 2020 
geëvalueerd.

Bijlagen
Ontwerpbegroting 2020 met daarin de meerjarenraming 2021 – 2023. 


