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Bestuurlijl< voorwoord.
GBLT heeft de mouwen opgestroopt In 2016 In de dubbele betekenis van die uitdrukking; er is veel
werk verzet en de weerbaarheid is versterkt. Dan bedoelen we de weerbaarheid tegen risico's in de
informatievoorziening naar opdrachtgevende waterschappen en gemeenten. Opdrachtgevers moeten
immers kunnen vertrouwen op aantoonbaar volledige en juiste belastinguitvoering.
Dagelijks en algemeen bestuur van GBLT hebben elke gelegenheid benut om toe te zien op de
ontwikkeling van de beheersing. Dat heeft geresulteerd in versterking van de organisatie, aanpak van
werkvoorraden en kwaliteitsborging In verantwoordlngprocessen. De organisatie slaagt er steeds beter
In om te bewijzen dat het belastingproces juist wordt uitgevoerd. De hersteloperatie leidt er toe dat
schattingen In eerdere begrotingen moeten worden bijgesteld in de belastlngverantwoordlngen die
tegelijk met dit jaarverslag worden aangeboden. Voor de organisatie is dit geen einddoel, maar een
stap op de weg van voortgaande interne beheersing van risico's ,
De inspanning is geleverd gelijktijdig met eerder aangekondigde programma's om aan te sluiten op
landelijke basisadministraties, de transitie van het WOZ-proces en de incasso van oude vorderingen. Dit
verslag bevat een toelichting op de resultaten van deze activiteiten.
De opeenstapeling van werkzaamheden kon alleen worden uitgevoerd met hulp van ingehuurde arbeid
en deskundigheid . De incassoactiviteiten leverden daarnaast een opbrengstenstljging, zodat het
boekjaar van de gemeenschappelijke regeling kan worden afgesloten met een positief exploltatlesaldo
van ongeveer€ 2 miljoen.
Met ingang van 2016 zijn de gemeenten Bunschoten en Dalfsen toegetreden tot de
gemeenschappelijke regeling. De Inpassing van de uitvoerende taken en de nieuwe collega's is naar
wens verlopen . Eerder dan 2019 worden geen nieuwe toetreders verwacht.
In het verslagjaar heeft de heer Doorn om gezondheidsredenen afscheid genomen als voorzitter van de
gemeenschappelijke regeling. In de vacature Is tussentijds voorzien door de benoeming van de heer
Busslnk als voorzitter van algemeen en dagelijks bestuur en de heer Maenhout als lid In het dagelijks
bestuur. Die gelegenheid heeft het bestuur benut om een profiel op te stellen voor het eigen
functioneren . Het dagelijks bestuur vergaderde negen maal in het verslagjaar en het algemeen bestuur
zes maal.
Zwolle, 8 maart 201 7
Het dagelijks bestuur.
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Leeswijzer
De jaanaul<kfü1 bestaan uit N'n twee delen. Het jaarverslaçi (hoofdstukken 1 tot en met 3) en ck~
Jaarrek()ning (hc.,ofdstlikken 4 tot en rnet 6). Daarnaast is nog een ,1antal bijlagen opgenomen.
Het jaarverslaçi is in overeenstemming met de Re9eling Bt~leidsvoorbE:reiding ~•n Verant.woorcllng

Watei-sc,happen (RBVW) en titel IV van de Waterschapswet ''de financiën van een waterschap'' (samen

ook wel BBVW genoemd), Door dti overeenkomsten met het door de gemeenten gehanteerde Bes luit
Begrotin9 en Ve.rantwoording provincies en gemt:enten (813V) Is
opbouw var, hetjaarve(Slil9 ook voor
gemeenten herkenbaar.
I~rugblik
In de terugblik geven we een 9lobaal overzicht van d~! activiteiten die GBLT in 2016 heeft Uilgev<:Hird.
De c,<>nc:reH!l'e resultaten zîjn te vinden in Hoofdstuk 2, Paragraaf 10, Bedrijfsvoering en in Hoofdstuk
3, Belastfngopbrt•.ngsten.

Hoofdstuk.J

Handelt over het programma.

Hoofdstuk_2
In dit hoofdstuk zijn de verplichte paragrafen opgenomen.
Hoofdstuk__ 3
Dit hoofdstuk hancl~!lt, in hoofdlijnen, over de in het verslagjaar gerealiseerde belastingopbrençisten
voor watNschappen en gernetmt~!n.

ttP,Q,ÏQ.S.l!dk.,.4

De jaarrekening behandc~lt dfi financiële venintwoorcling van het in 2016 door CBLT gevoerde be leid,

HP.~l(rl5H-!k.S
..

Hierin is de datum van bt~handelln9/vast.stelling van het jaarversla9 20'16 door he1 algemeen b~stuur
van GBLT opgenomen.
Hoofdstuk 6

In dit hoofdstuk is de controleverklaring van de accountant opgenomen met daarin het oordeel dat de.

Jaarrekening een getrnuw beeld gcdt van de grootte ~n de samenstellîng van de financiële positie per
31 decE!mber 2016 en
baten en lasten over 2016.
In de controleverklaring geeft de accountant ook een oordeel over de financiële rechtmatigheid van

GBI.T.
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Terugblik
De Jaarrekening 2016 sluit af met een resultaat na resultaatbestemming van€ 2.023.960 positief
Dit resultaat zal op basis van de vastgestelde verdeelsleutel worden verrekend met de deelnemers.

Het jaar 2016 gaat de geschiedenis In met een belastingopbrengst van€ 625 miljoen, In absolute zin
hoger dan in enig jaar. In de resultaten van 2016 wordt zichtbaar dat GBLT de restanten van het
verleden achter zich laat. Interne Beheersing is het mantra geweest. Reductie van werkvoorraad speelt
daarin een sleutelrol. Voor sommige belastingplichtigen en ook voor individuele opdrachtgevers
betekent dit dat zij geconfronteerd worden met de financiële effecten van het wegwerken van de
achterstanden. De financiële effecten zijn in veel gevallen negatief (hoger bedrag oninbaar geleden)
doordat de opgelopen achterstanden vooral betrekking hadden op nog openstaande oude vorderingen
en bezwaren. Voor de deelnemende gemeenten en waterschappen als geheel betekent het dat zij er in
de toekomst vanuit mogen gaan dat alle belastingplichten worden aangeslagen. In sommige gevallen
leidt dat zelfs tot meer dan 100% opbrengsten ten opzichte van de begroting.
We laten het jaar de revue passeren.
Begin 20 16 zijn plannen die in de begroting waren gepresenteerd al direct doorsneden door een
onderzoek naar de Interne beheersing door de accountant. Aanleiding hiervoor was verjaring van
belastingaanslagen 201 3. Het accountantsrapport heeft gezorgd voor een versnelling en intensivering
van al bestaande plannen en het heeft geleid tot extra maatregelen. Als een rode draad lopen de
aanbevelingen uit het rapport door onze activiteiten in 2016. Hieronder zien wij een overzicht van de
afgelopen en komende Jaren, op hoofdlijnen.

2013

2014

2015

20 16

2017

20 18

2019

GBLT Next (houding en gedrag, ruolt~~tstoring)

Opzet Academie
Aansluiting Dronten, Nijkerk. Leusden
Aanslulclng Zwo lle
Aansluiting Dalfsen en Bunschoten
lnhaalslng Invo rdering
Transitieplan WOZ
Programma gegevensbehee r 1 en 2
Invoeren Lean six sigma

internè behN!rslng

Kwaliteit van Dienstverlening

GBLT is een toonaangevend belastingkantoor van samenwerkende waterschappen en gemeenten , nu 11
in getal. De gemeenten Bunschoten en Dalfsen zijn met Ingang van 2016 toegetreden. De overdracht
van belastingtaken is op hoofdlijnen goed verlopen, zonder nadelige effecten voor de bestaande
opdrachtgevers, zodat er sprake blijkt van een win-win situatie .
In het verslagjaar is de Transitie WOZ afgerond. Dit betreft een impuls voor het proces van waarderen
van onroerende zaken, om data en processen te harmoniseren en uit te lijnen . Gekozen is om de
menscapacitelt en deskundigheid voor taxaties aanmerkelijk te verstevigen. De eerste verbetering is
door de Waarderingskamer herkend. We kregen ook over 2016 een verbeterd oordeel over de
uitvoering van de WOZ (voldoende).Een blijvende verbetering zal bekroond worden wanneer dit niveau
meerdere jaren kan worden vastgehouden en uitgebouwd .
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De transitie viel in tijd samen met een programma Gegevensbeheer; de aansluiting op de
basisadministraties, het opleveren van protocollen voor data uitwisseling en de conversie van
data/uitval. Voor een toelichting op het programma wordt verwezen naar hil lag!' E.
De kwaliteit van data is hiermee aanzienlijk verbeterd. Door een eendrachtige krachtenbundeling met
coll ega belastingkantoren en de leverancier is een eenduidige aanpak van de softwareproblematiek
mogelijk geworden.
Per december 201 6 zijn 4 van de 6 deelnemende gemeenten aangesloten op de Landelijke Voorziening
WOZ (LV-WOZ) en diverse datakoppelingen functioneren operat ioneel. De laatste 2 gemeenten worden
begin 201 7 aanges loten. De "roadmap" voor aansluiting op het landelijke stelsel van
basisadministraties loopt tot voorbij 2020. Het beheren van gegevens en het controleren van de
kwaliteit worden steeds belangrijker. Daarom is een voorstudie gedaan naar de positionering hie rvan in
de organisatie.
In het eerste kwartaal is besloten om Lean-6-Sigma als methode blijvend in de organisatie te
verankeren. Bij deze methode staan op de voorgrond het klantperspectief, het tegengaan van
verspilling en het werken met bewezen resultaten. Alle medewerkers worden daarvoor opgeleid (Black ,
Green en Yellow belt). Een kopgroep heeft het theoretisch examen afgelegd en de eerste
demonstratieprojecten kom en in het eerste kwartaal 201 7 gereed. Ruim de helft van de 160
medewerkers heeft in 20 16 de Yellow Belt training gevolgd en het certificaat behaald.
Ook in het eerste kwartaal heeft het bestuur uitgesproken dat GBLT zich zal richten op groei van
kwaliteit, zowel kwaliteit van dienstverlening voor opdrachtgevers als voor belastingplichtigen. D ie
keu s is onderstreept met een sterke nadruk vanaf het 2• kwartaal op de Interne beheersing die m oet
leiden tot aantoonbaar volledige en juiste belastingopbrengst en verantwoordingsinformatie.
Aanpassingen zijn aangebracht in de organisatie, extra inzet is gedaan op het terugdringen van
werkvoorraden en Instrumenten zij n ontwikkeld om de verantwoordingsinformatie te staven .
Er is besloten om vanuit het bedrijfsbureau een apart team te verbij zonderen dat zich toelegt op de
besturing en beheersing van de belastingverantwoording. Deze herschikking heeft geleid tot de
opheffing van het bedrijfsbureau en de vorming van een afdeling Planning en Audit en een afdeli ng
Informatise ring en automati sering. Hierdoor is een breed managementteam ontstaan en een plat te
organisatiestructuur.
In de zomer heeft - ook In het kader van Interne Beheersing - een onderzoek plaatsgevonden naar de
IT beheersingsmaatregelen. Ook hierin zijn naar aanleiding van de aanbevelingen verbeteringen
uitgevoerd. Zo zijn er rechten in het systeem aangepast en procedures aangescherpt. Een aantal
aanbevelingen vergt echter inspanning van de softwareleverancier waarover GBLT niet volledig d e regie
kan voeren. Deze punten vergen dan ook meer tijd en zijn nog niet opgelost.
Een evaluatieonderzoek is gedaan naar de opzet van informatiehuishouding van GBLT. De evaluatie is
uitgevoerd door dezelfde externe adviseur die ook in 2012 aan de wi eg heeft gestaan van de
belangrijke ICT keuzes van toen. Het onderzoek bevestigt de ingezette koers en doet aanbevelingen
voor vervolgstappen. Deze zijn verwerkt in een ICT visie die in het eerste kwartaal van 201 7 wordt
aangeboden aan het bestuur.
Het derde en vierde kwartaal hebben vooral in het teken gestaan van monitoren en wegwerken van
achterstanden, organisatiebreed. Hiertoe is extra capaciteit ingehuurd. Om structureel de
werkvoorraden laag te houden, zijn processen aangepast, deels geautomatisee rd, en Is de datakwalitelt
verbeterd. Het Programma gegevensbeheer heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd.
Daar hoort ook bij de extra inspanning die is geleverd om de 65 .000 oude vorderingen te Innen ,
waartoe de opdrachtgevers extra middelen beschikbaar hebben gesteld. Deze inspanning wordt begin
201 7 afgerond, een half j aar later dan oorspronkelijk gepland.
Er Is veel te doen omtrent datalekken en lnformatiebevelllging . WIJ schenken hier serieus aandacht aan.
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Cedurende het jaar 2 o16 heeft de Intern(~ adviti.sçircH~p aandacht besteed aan de diwrse as pee.ten van
c:ontinuïteit ~J.n beveiliging. Een 9reep uit de actilis:
Ht•t laten uitvoeren van het jaarlijkse en verplichte DigiD assessmt•nt
" Het reallsenm en ()nderhouden van een intranetpagina over beveiti9in9 en continuïteit.
"
Bewustwordln9 van rnedewerkl'.l'S. Zo ls onder meer het wachtwoordprotocol onder de
aandacht çJebracht en aanda<:ht. b{~steed aan rnisl(~fdend~l e-mails.
•
Het realiseren van een digitaal forrnulitir voor het meld(~n van bevelli9in9sitKident.l~n.

Het door lwt beswur gekozen therna "Kwallteit van Dienstverleninç( is lan9zaam hoger op cle açienda
gekomen. Met gemeente Zwolle is SlJCC"esvol e(!rl pilot ~,itgt!voerd naar voormiildin~1(m van de WOZwaardt!. Intern is de focus geleçicl op kwaliteit van data, die immers ee11 <~(~rstfi voorwaardti is voor
kwaliteit van dienstverlenin~J. In de leantrajt1eten is contact met burgers geterJd om hen te vragen wat
hun verwachtingen E!n wensen zijn bij de CBLT-dîenstverl~•ning.

In M>V(~tnbtH Is een geslaagde relatiedag geor9aniseerd. Bestuurlijke en ambtelijkt~ vertegenwoordlg(~rs
van de opdrachtgevl~nde waterschappen en gemeenten hebben hun idee.ën en wense.n voor de kwaliteit
van dienstverlening ingebracht ten aanzien Vfü1 kwalltëit van diènstverlening.
belangen van
watfüschappen en gemeenten lopen grotendeels paralle.l en dat wordt c·iok ondtirken,l In de
best,Ulir'lijke pral<tljk van CBLT.
Tegelijk îs het eerder uitgevoerde
~Jl~prest~ntt!t~rd. Het onderioek is een 'nulmeting' ,
De meting laat ?ien dat de naamsbekendheid van GBLT behoorlijk is. Er 21Jn ook aanbcvelin9en. Het
doel is, om met de julst~: inzet van communicatie, en het verbeteren van de kwaliteit van
dienstverlening, het imago van CBLT te verbeteren.

De OPl~enst,wellng van bovf.:ngenoèmde inspanningen kon alleen plaatsvinden met een uitzonderlijke
inzet van medewerkers, waarbij de asslst:entlE! is ingtiroepirn van een groot a,mtal ingehuurde
hlllptroepen. De bereikbaarheid in het klantencontactcentrum heeft wel eens onder dwk 9estaan. maM
door een Zûr9v~ddlge productieplanning kon een al te grote belasting worden voorkomen.

Medewerkers zetten d(i schoude.rs t~I' ondN, want: Z(~ pmt1.fden de voldot~nin~:i van de lagere
werkvoorraad.

Tegelijkertijd vragen kwaliteit van dienstverlenin9 Nl vE:rdt~r~J,,Hll1de digitalisering en automatiserin9 om
tneN en ,rndere vaardigheden. Een krimp van de formatie is çieen doel op zichzelf Is maar mogelijk wel
h(1 t gevo!9 vim een redLJctie van faalkosten en verspilling. In het verslagjaar is een strate9isch
personeelsplan opgestc~ld orn dit! ontwikkelingen op termijn zichtbaar t<~ maken. Het bestuur hee.ft de
besluitvorming over de capaciteit 9emandateerd aan df! dinictie, Züdat flexlbllitt:it onmaat orn de
st.urlng op logistiek en kwaliteit voorran9 te geven. De formatiEisturin9 is daarmee als instrument
los9elaten met behoud van budg,itsn.irlng.

Deze ontwikkelingen vragen ook om continu en doeltreffend opleiden. D,~ GBLT-Acadernie is tlè plek
blnnt1n GBLT waar hH opleidingsaanbod beschikbaar wordt gesteld, gecoördimiNd, ontwikkeld,
ingekocht en beheerd Er is ges-tart met dO(lrontwikkellng van de KCC>modules naar een GBLTb rede
basisopleiding. Een aantal modules is groepsgewijs uitgevo<~r<r Daarnaast. hebben diverse
rrH,idewt:rkers individuele cursussen en opleidingen gevolçid. Opleiden en oritwikkelen staat nu i~cht op
d~; kaart. Ande.rs dan in VO()r9aande j,Htm komt de opleidingsvraag nu vanuit de orçJanîsatie en vanuit
individuele medewerkers. D(! (M\rÇJang van een <:tintra.al budg~~t naar een persoonlijk budget in 2016
heeft hieraan bijgedra9en.
We kijken met enige trots ten19 op het afgelop(:n Jaar. We realiseren ons tegelijkertijd dat he.t werk no9
lang niet îs gedaan. De ingeslagen weg zal ~ian ook In 201 7 worden voortgeiet voor h1H verbeH~ren van
de Interne beheersing. Ën wij willen zor9en voor een betere kwaliteit van dit!n:.tverlening <~n
mH1sparantle in de julS'th~)ld en volledigheid van belastingopbrengsten. Het verbeteren van interne
beheersing is echter een strli<:tiireel pro<:es dat voortdwMd bewaakt en verbeterd moet worden. In
overeenstemming met de gedachte van Lean-6-Siçirna: we blijven werken aan d<~ r'f.•ducth~ van fouten en
aan het continu verbeteren van onze processen.
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Jaarverslag
2016

Hoofdstuk 1 -- Progra111mais
Programma l - Heffen en innen van belastingen
GBLT kent één prngramma, namelijk de heffing en inn!nç; van bdastlngt:n en de tiitvoering van de Wet
WOZ voor l()kltlt~ ov~irheden. Het programma kent op hoofdlijnen dr! activitE::ittn waarderen, heffen
(inclusief gegevensbehet!r') t:\n l11r1tin .

w,;,u,n:!.~rnu

O,!Zt:' actlvit(ilt h(>.eft betrekking op het lJitvoeren van de Wet waarderin9 onroe1·end(\ ;,aken (WOZ) ten

b(!hoeve van dt:elnemN1<k gemeenten ûll, indirec:t, voor de in hN CBLT deelnemende wa\t!rschappt~.n.
De volgende Wt'rkzaamheden vallen hic~ronckr:
v~1rz,.1melen, registreren, bewerken en optimalisen!n van baslsgeg(!vem; t:en behmwe van de
•
uitvoering van de Wtit WOZ;
•
bepalen van de WOZ-waarden.

H.~lfg11.J.!1ç!_Y!>.i~1.!l!:'ll"9.e.9~V.l,lJl.~b.tihç.~r
Deze activiteit heeft bimekkln~1 (lp het v,~rzamel~•n, registreren, beoordelen, bewerken en <iptimallS(~ren
van basisgegevens ten be.hoeve van de belastingheffing er1 inning voor alle deelnemers in het CBL.T,

Ot! volg(•nde werkza.amheden worden daarvoor uit9evoerd:
o
vNwerken van 9e9ev(:ns 1.1it tic. Basisregistratie Kadaster (BRK);
" ve,werken van geçievens uit dt~ Basisre9istratle perr;onen (BRP);
"
•

•

verwerken van mutatieleveringen uit ander(! bronnen:
verw~:rken van !t~veringcn van waarden in het kadN van de WOZ van no9 niet aan9esl()ten
9erneenten;
het opleggen en verzenden van aanslagen .

Innen
Deze a.ctiviteit heeft betrekking op alle werlczaamheden In hl~t kadt~r van rfo inning en de
(dwa.ng)lnvorderlnfJ van belastinggelden. Tot dit procesonderdeel behoort de lncassc,, hN voernn van
een volledige en accurate administratie en het uitvoeren van dwançiinvorderinçiswerkzaamheden.
De volgt)nde werkzaamheden vallen hiNonder:
• bewaki!n vitn de dcblteuren,tdrninistratie;
•
behandeling van verzo,•ken orn kwijtsch(~lding van belastingen;
•
verzenden van aanmaningen en dwangbevelen indit\n aanslagen onbetaald blijven;
• het tref-fen van andere invorderingsmaatre9elen:
.,
het beoordelt~n van on!nbaarheid van aanslagen .

.Klantcontacten.. afhandelen
Deze activiteit heeft betrekkln9 op alle werkzaamht1clen die ontstaan door reacties van klanten (burgers
en bedrijven). Het gaat om:
•
beN>r<ielen en <lfhandelen van aanvragen kwijtschelding
• beoordelen E.:n afhandl!lt~n van Ingediende bezwaren
•
beoordelen en afhandt'l1:!n van klacht.en
•
behandelen van alle overige binnenkornende react:lf.•s vla allt: kanaltn (Mijn Loket, brief,
t:elefoon, Twittet)
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Hoofdstuk 2 - De paragrafen
Het Waterschapsbesluit bepaalt dal een aantal verplichte paragrafen In het jaarverslag wordt
opgenomen, tenzij het desbetreffende aspect niet aan de orde is.
De paragrafen 2 (uitgangspunten en normen) en 4 (kostentoerekening) zijn, conform artikel 4.30 lid 1
van het Waterschapsbesluit ,bij het opstellen van het jaarverslag niet opgenomen.

Paragraaf 1 - Ontwikkelingen in het vorige begrotingsjaar
Per 1 januari 2016 zijn de gemeenten Bunschoten en Dalfsen toegetreden tot de gemeenschappelijke
regeling. Als gevolg hiervan werd de begroting op 6 januari van dit jaar door het algemeen bestuur
gewijzigd .
Door de fusie tussen de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden, tot waterschap Drentse en
Overijsselse Delta, bestaat GBLT uit vijf waterschapsdeelnemers en zes gemeentelijke deelnemers.

Paragraaf 3 - Incidentele baten en lasten
Ten behoeve van de verdere versterking en verbetering van de kwaliteit binnen het WOZ team werd het
budget van dit team eenmalig met€ 100.000 verhoogd. Met het beschikbaar gestelde budget zijn de
processen beschreven en Is tijdelijk personeel Ingezet ten behoeve van de tijdige uitvoering van het
primair proces.

Paragraaf 5 - Onttrekkingen aan bestemmingsreserves en voorzieningen

Naar aanleiding van het besluit van het algemeen bestuur is een reorganisatiereserve 2014·2016
gevormd. Deze reorganisatie reserve is ingesteld om de aanwezige boventalligheid In de org anisatie op
te lossen tot en met het boekhaar 201 6.
In de volgende tabel is het verloop van deze teserve aangegeven.

Stand per 31 december 2015

saldo bestemmingsreserve
aan het eind van het vorige begroting sjaar

912

Mutaties 2016
Interne vermeerderingen
Interne verminderingen

-50 9

voorstel voor de toevoeging/onttrekking via
de resultaatbestemming
Stand per 31 december 2016

saldo bestemmingsreserve
aan het einde van het begrotingsjaar

403

De besteding In 2016 heeft betrekking op loopbaanbegeleiding van medewerkers die als gevolg van de
fusie/samenwerking niet op hun positie gehandhaafd (kunnen) worden. Hiervoor heeft voor 9
medewerkers herplaatsing , uitstroom en detachering, opleiding, begeleiding en vroeg pensionering
plaatsgevonden. In de praktijk van GBLT blijkt dat boventalligheid als gevolg van de fusie inmiddels
nagenoeg Is opgelost. De benutting van de reserve betreft veelal de medewerkers waar de kwaliteit of
de productiviteit achterblijft. Dat gaat gepaard met bovenmatig verzuim . De gesprekken met
betrokkenen over alternatieven zijn weerbarstig en vragen meer tijd. Deze kosten worden In mindering
gebracht op de reserve en de reserve wordt om die reden twee Jaar verlengd.

Daarnaast is een bestemmingsreserve WOZ opgebouwd tot het maximale bedrag van€ 300.000 om
onverwachte schommelîngen in het uit te betalen bedrag In verband met proceskostenvergoedingen
WOZ op te vangen en te egaliseren . Onttrekkingen vinden pas plaats wanneer sprake blijkt van
bovenmatige lasten. Het aantal en het bedrag van de uitbetalingen groeit niet. Daardoor kon de reserve
volledig worden gevuld.
In de volgende tabel is het verloop van deze reserve aangegeven.

Stand per31 dece mber2015

saldo bestemmingsreserve

249

aan het eind van het vorige begrotingsjaar
Mutaties 2016

interne vermeerderingen

S1

interne verminderingen
voorstel voor de toevoeging/onttrekking vla
de resultaatbestemming
Stand per31 december2016

saldo bestemmingsreserve
aan het einde van het begrotingsjaar

300

Paragraaf 6 - Waterschaps- en gemeentebelastingen
De deelnemers beschrijven in hun begrotingen de soorten waterschaps- en gemeentebelastingen en
het kwijtscheldingsbeleid. Daarbij wordt ingegaan op de kostendekkendheid van de tarieven voor de
nog op te leggen belastingen. De belastingopbrengsten worden in aparte voortgang srapportages en
jaarrapportages aan de deelnemers verantwoord.
In de exploitatierekening wordt de door GBLT gerealiseerde opbrengst aan In rekening gebrachte
invorderkosten verantwoord. Deze opbrengst ontstaat doordat aan belastingschuldigen , wanneer
belastingaanslagen niet tijdig zijn voldaan , kosten In rekening worden gebracht voor het verzenden
van aanmaningen, dwangbevelen en overige invorderingsmaatregelen. De in rekening te brengen
kosten zijn wettelijk vastgelegd In de Kostenwet invordering rijksbelastingen 1990, die ook geldt voor
de invordering van gemeente lijke- en waterschapsbelastingen . Het invorderbeleid is er op gericht de
opgelegde aanslagen zo snel mogelijk te innen en daar waar nodig de betalingsmoraal van
belastlngpllchtlgen te verbeteren .

Paragraaf 7 - Weerstandsvermogen en risicobeheersing
GBLT loopt bij het uitoefenen van taken financiële risico's. Onder risico wordt hier bedoeld de kans dat
een onverwachte en onzekere gebeurtenis plaatsvindt, waarbij gevolgen ontstaan waarvan de financiële
omvang nog niet is vast te stellen. Hierbij valt te denken aan claims van derden, rechtsgedingen en
onzekerheden in investeringen.
Het algemeen bestuur heeft met de directie aandacht geschonken aan de risico' s die gezien worden
voor de taakuitvoering van GBLT. In 2016 is het beleid voor de beheersing van de risico' s uitgewerkt in
de nota risicomanagement 20 16-20 19. Deze nota Is door het bestuur op 30 maart 2016 vastgesteld .
De volgende stap is het beleid dat in de nota is vastgesteld, uit te voeren. Hierdoor is het op dit
moment nog niet mogelijk een integraal overzicht van risico's en beheersingsmaatregelen te geven.
Voor 201 7 en 2018 Is de doelstelling om te groeien naar het niveau 'basis op orde'. Voor de komende
periode ligt de focus dan ook op de onrwlkkellng van het organisatie brede risicobewustzijn en het
l1

gericht amkiperen op de belangrijkste rlsicoçiebieden. Hiermel.': wordt de stap 9emaakt van een
reactltWt: b~~naderlng van interm~ bt~ht~crsing naar proactitif riskoman,19ernent. Voor de jaren da.ama is
de arnblfü~ om risicott1ana9ement V(~rder cfoor te ontwlkkekn.
Het Vilstgestelde beleid beschrijft dat CBLT Wl1 rkt in opdracht van en voor rekenin9 en risico van de
deelnerm\nde overheden. Dat betekent dat de begrotingsresultaten worde.n verrekend met de
dedtwrr1t;rs. Het betekN1t ook dat GBLT geen weerstandvermoçie.n heeft om te.genvallemfo resultaten
op te vangen. DE! keerzijde is d,ll de deelt1(~rrH~rs in de gt}nîét~nschappelijke regeling
weerstandsvermogen dienen aan te houden voor de risico's van GBLT.

Paragraaf 8 " Financiering
~ç!.l.r.üfä:.fln~J1çjg,eJ.ng

GBLT trekt alleen geld aan voor de uitvoeringstaak. Dit be.tekent dat alleen geld wordt aangetrokken
voor activiteiten die door h~it bt~st1.1ur iijn 901~dg(ikeutd. Bij h~il'., event(let~I. aantrekken van Vl'(:enid
in de Wet
verrnoçien houdt GBLT zich aan de financieringsvoorschriftf~n zoals dit! zijn
financiering decentrale overhç~den (wet Fido). Daarvoor staan twee instrumenten ter beschikkin9:
<fo kasgeldl!mlet om ~wt r~~nterisic:o te b~!perken bij fînanciering met kort geld(,: 1 jaar):
•
clti renterisiconorm om het r(~nterislco tt~ bepNken bij financiering met lan9 geld (> 1 Jaar).
Ki-\sgeld,liml~t
De wettelijke kasgeldlimiet bepaalt h<lev(~1:!i maxirnaal met "k()rt g(~ld" gdlnanc:ierd mag worckin. De
norm daarvoor is uitgedrukt in een percentage van het begrotingstotaal aan het be9in van het
be9rntin~Jsjaar (8,2% voor geme<':nschappelijke regelingen. De kasgeldlimiet voor GBLT bedroeg in
2016 f: l ,687 mln. (8,2% van€ 20,572 tnln.). In 2016 werd ~J('.('n kort geld a,ingNrokken.

Ren.t~rJs.kQll9.r..tn

lenlngenportdeuill,~ rnt stand konit
zodat het renterisico voor renteaanpassing en herfinanciering in voldoende mat<:' is bep€!rkt. De
r<int(:rtslco11orm !s berek'i)rld over 20% van het begrntingstotaal 2016. De norm voor GBLT bedraaçit
daardoor€ 4, l 14 mln.

De. renterisiconorm zor9t <:~rvoor dat een l.Odanlge Qpb()llW van de

He rfinancîe,ri nq
ln 2007 heeft één van de rechtsvoorçJangers van CBLT ec~n aflosslngsvrijt' lening van € 2 mln.
afgesloten bij de Nederlandse Waterschapsbank waarover 4,2.9% rente wordt betaald. Deze lening loopt
af <lp 22 januari 2017.

Op 23 november 2016 heeft het algemeen bestuur besloten deze langlopende lening te vervan9en
doN
pe!rmanente kredietfadliteit bij de huisbankfor.
Overwegingen daarbij waren onder met•r:
•
dat de 9etdvraag voor bedrijfsfinanciering çiedurencle het jaar fluctueert. Door een variabele
kredletfa.clllteit wordt voorkomen dat enerzijds een vaste rente moet worden betaald aan een
bank, terwijl anderzijd~ wsst~rHljdse ov~)rschotten tnOe{t\n worden <lfgestort In d(~ schatkist van
het Rijk;
•
dat dti bedrijfsfinanciering van CBLT gescheiden blijft van de belastingkasstroom;
•
dat de tO(\korristl9e deeln<~mers verantW<)Orddijk zij11 voor de financ:ierîng (en dus niet allee.n
cle historische deelnemers).
Deze krt~dletfaciliteit is t~e11 ûplos.sing cfü>. wldoet aan overwegingen van principiëk!, praktische en
financiële aard .

.ki.9JJ..!Q.i.\~.il~l19..li-Jli~

D(~ !iqulditeitsposlti(~ van CBLT is als 'goed' te benoerrH~n. De organlsati<·: be.schikt over voldoende
liquiditeiten om haar bedrijfsvoering te kunnen uitoefonen en hoeft çieen ç1etm1lk te maken van
kredietfaciliteiten. Vanwege de positieve liquiditeit is de langlopende !enin9 bij cle Waterschapsbank die
bt~gin 20l 7 Is afgelop<m d;.u1 ook niet verlengd (2îe ook hiervoor onder 'herfinanciering').
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Risicobeheer

CBLT loopt bij het uitoefenen van taken fïnandële r-isic.o's. Onder risico wordt hit!r bedoeld de kans dat:
et:n onverwaclHe en onzekere gebeurtN1is plaatsvindt, waMbij gevolgen ontstaan waarvan de financiële
omvançi no9 niet is vast te stellen.
Hierbij valt te ck:.nken aan fral!de, claims van derden, rl!chtsgedingen t~n on%eke.rhedirn in
inve5tNin9en. GBLT is daarop alert en voert daarom daarop 9erichte interne contml,>., audits en fraudeanalyscis uit.

CBLT trekt alleen geld aan voor dt~ uitvoerinçistaak. Dit betE.1kent da( a!i<:1(\n geld wordt aançiettokken
voor activiteiten die door fwt bestu~lr' zijn goedgekeurd.

Er vindt g,~Nl ultzettinçi v,rn gelden plaats en er wordt gN:n g(:brulk gernaal<t van financiële
instrumenten 2oals, derivaten, opties en der9elijke, Het risicobt~le.id is E!rop gericht tot1komstlgti risico's
inzichtelijk te maken, te behfie.rsen, te vermindert!n of tl' spreiden.
Voor wat b(~tr~ft de <~xt~mie toetsinsJ van rentNisico's geldt dat GBLT zal voldoen aan de wettelijke
kasgeldlimiet t~n renterisicorwrrn . Wordt hiervan afgeweken dan zal dit mc~t redt~nen ondt~rbo(.1wd
wordNl gerapporteerd aan bestuur. HE:t bE~5t:uur rapportNir1 ,.1an de externe toezichthouder (de.
Prcwlnde Overij sscil).

Paragraaf 9 -· Verbonden partijen
GBLT kent gee:n V(:rbûnden partijen zoals bedoeld in het Waterschapsbesluit c11 RBVW.
Een verbonden parti,! is een priv,iat- dan wt~I publiekrechtelijke organisatie waarin de <>r9anisatit~ het
GBLT een b~'stuurlijk en een financie<!I bf~lang heeft.
Voor GBLT zijn de deelnerne.r:;; in tk gtlrn~~•~nschappelijke regelîn9 9een verbonden partij, andersom is
dat wel het geval.

Paragraaf 10 - Bedrijfsvoering
De missie, de vîsie en de strategie v;m <.lé) organisatit~ zijn door het ,tlgerneen bestuur voor dt~ jaren
2016 - 2020 als volgt geformuleerd.

Mis.sie
Wij heffen e11 innen belastingen en geven uitvoering aan basisn~glstratie taken voor lokale overheden,
tegen 20 laag mc)gelljke kosten.

Y..i.iü~

GBLT is toonaangt!vend in B~!lastingen.

Strategie
•
Onze processen zijn zodanig ingericht. dat wij tegen mini1r1HI<:> kosten maximaal heffen,
optlrni.Htl innen en basisregistratie taken uitvoeren:
•
de contactt~n met ck bl1rgers zijn daarbij betrouwbaar en respectvol:
0
wij hebben same.nwerkingsovereenkornstt~n met minimaal 8 gemeenten en/of met ,rndere
ovNhede.n/samcnwerkingsverbanclen.

Strategische .samen.werking
Vanuit strategisch perspectief lwzien Is hE!t rt~ltivam om te constateren dat;
"
begin 2016 dt1 gemeenten Bunschoten en Dalfsen sucçesvol zijn toegetreden tot de
gemeenschappelijke regeling;
•
de versterking van de uitvo~:rln~J van d~: WOZ resulteerde in een verbeterd omd~iel (begin 2016)
van de Waarderinqskamer (voldoendE~) en dat GBL.T <kz(~ opg.iande lijn gaat voortzetten;
•
het best.uur van CBLT de kwaliteit van dienstverlening he(~ft benoemd als 011twikkelric:hti119
voor GBLT en daar In het: meerjarig financieel perspectief middden v(lor tHieft g~ioormerkt;
,,;
dt' kring van deelrn,;mers nu i.':t~S gemeenten omvat (door uitbreiding) en vijf wate.rschappen
(door fusie) en dat verdere groei ln kwallt(!lt voor moet gaan op groei in kwantiteit;
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•

het voornemen om te groeien in bestuurlijk samenwerken vorm krijgt In onder andere een
profiel voor het bestuur.

GBLT is ontstaan in 2011 door een fusie van Lococensus en Tricijn . Opschaling werd gezien als een
belangrijk middel om de kwaliteit van de belastinguitvoering te verzekeren en de kosten te verlagen.
Het verandermodel na de fusie is gericht op "operatlonal-excellence" door uniforme procesinrichting ,
waarbij de focus ligt op het belastingproces : zeker stellen dat alle aanslagen worden opgelegd en
geïnd tegen dalende maatschappelijke kosten. De aansturing van de organisatie is gericht op het
realiseren van de kostenvoordelen.
De eerste jaren van de fusie tot 2014 zijn benut om de beide kantoren te integreren op één locatie en
toegeru st met uniforme processen en een lage overhead . Er is geïnvesteerd in software, opleidingen en
In cultuur en dat heeft geleld tot de verwachte dalende begrotingsbijdragen van de individuele
deelnemers aan GBLT.
In onderstaande grafiek wordt zichtbaar gemaakt hoe de totale deelnemersbijdragen zich ontwikkelden
voor zowel waterschappen (vanaf 2007) en gemeenten (vanaf 2011 ). In deze cijfers zijn ook
opgenomen de incidentele bijdragen die aan de deelnemers zijn gevraagd voor verbeterprogramma's.

ontwikkeling deelnemersbijdragen 2008 • 2020
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Uit de grafiek is af te leiden dat, ondanks de groei in het aantal deelnemers, de uitvoeringskosten
ultimo 2020 ongeveer even hoog zijn als In 2008.
Ei nd 2016 kan gemeld worden dat GBLT de werkvoorraden op peil heeft gebracht en dat een steeds
groter deel van de belasti ngopbrengst in een steeds kortere doorlooptijd wordt gerealiseerd .
Onderstaande grafiek toont dat de doelstelling om 98% van de begrote belastingbedragen te realiseren
in het eerste boekjaar, wordt waargemaakt. Door de aandacht op de oude werkvoorraden zijn vooral de
heffl ngsjaren 2013 -20 15 belangrijk opgeschoond, Wat ook parten speelt is een te optimistische
Inschatting van de primitieve begroting van heffingsj aar 20 16, waardoor het lijkt alsof 2016 zich
ongunstig verhoudt tot 201 5. Dat wordt zichtbaar in de volgende weergave:
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opgelegd t.o.v. begroting!
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De opdrachtgevers zijn voor hun eigen begrotlngsrealisatie zeer afhankelijk van GBLT, zowel als het de
volledige belastingopbrengst (primair proces) betreft als de Juiste informatievoorziening vooraf
(begroting) en achteraf (verantwoording). De totale belasting kasstroom van GBLT bedraagt 62 5 mln.
zodat hoge eisen gesteld moeten worden aan interne beheersing en verantwoording . Het bestuur van
GBLT heeft dit onderkend en in 2016 zijn aanpassingen ged<1an in de organisatie en de processen om
risico's te beheersen.
Interne beheersing
In 2016 is hard gewerkt aan het verbeteren van de interne beheersing binnen GBLT. Aanleiding
hiervoor was onder andere de verjaring van belastingaanslagen 2013 en de informatievoorziening aan
de opdrachtgevers over de belastingopbrengsten die al langere tijd niet stabiel en betrouwbaar was.
Dit heeft in 2016 geleid tot een onderzoek door de accountant. Op basis van de uitkomsten van dit
onderzoek zijn belangrijke stappen gezet:
Om de uitval effectief op te pakken zijn met een
speciaal projectteam v la de scrum methode de grootste
oorzaken geanalyseerd en opgelost.
In 20 l 6 is hiermee de uitvallijst terugg ebracht van
120.000 naar minder dan 25.000.
Het verbeteren van de uitval Is echter een pro ces van
steeds verder verbeteren en nooit helemaal af. De
restere nde grootste oorzaken willen wij echter in Ql
2017 hebben opgelost.

De vele duizenden mutaties die worden
ontvangen worden geautomatiseerd verwerkt. Een
deel, de zogenaamde uitval, kan niet
geautomatiseerd worden verwerkt en vraagt om
menselijke actie.

Gegevensbeheer is deels onderdeel van de primaire
processen of belegd bij proces- en/ of applicatiebeheer.
Door de gefragmenteerde invulling is het procesmatig
bewaken en beheren van gegevens complex.
GBLT Is dan ook voornemens een centraal team of
afdeling Gegevensbeheer te formeren:
o
ter ondersteuning van de primaire afdelingen
o
verantwoordelijk en aanspreekpunt voor het
stelsel van basisinformatie
o
die borgt dat gegevens uit basis- en
kernreglstratles worden Ingewonnen, beheerd
en verstrekt.
In 2017 wordt het voornemen verder geconcretiseerd
en gerealiseerd.

1•
,.,
,/111
.I<' ' ,,
Gegevens moeten actueel en accuraat zijn om te
komen tot kwalitatief goede heffingen. Gegevens
vormen dan ook de grondstof van onze primaire
taak: het heffen en innen van belastingen.
Daarnaast zijn juiste en volledige gegevens
onmisbaar voor verantwoordingsinformatie.

lS

•
Er moet meer inzicht worden verkregen In de
ontwikkelingen van de prognoses versus de
realiteit oa door data analyse.

•

GBLT heeft een 4 jaar geleden een IT sourcing strategie
opgesteld en met redelijk succes uitgevoerd.
In 2016 is het nieuwe bijgestelde IT beleid vastgesteld,
wat richting geeft aan de keuzes tav de IT are hitectuur
voor de aankomende jaren.

1

Vaststellen hoe de IT-architectuur er over vijf jaar
uit ziet en welke rol de huidige software daarin
speelt
1A.e11 1 111111111 •
1 ?'
Verantwoordelijkheid voor het ketenproces als
geheel organiseren.

•
•

•

Voor de zomer is besloten om versneld extra capaciteit
In te huren en daarmee de omvang van werkvoorraden
terug te brengen.
Deze extra Inspanning heeft geleld tot een overall
reductie van de werkvoorraden van medio 2016 tot eind
december. Bijvoorbeeld hel aantal aanmaningen en
dwanglnvorderlngen is met 75 -80% gedaald. Hoewel dit
percentage niet exact is o.a. door nieuwe instroom, zijn
de werkvoorraden fors teruggelopen.
Het verkrijgen van het nood zakelijk Inzicht in de keten
blijkt echter erg moeizaam. Er vindt dan ook een extra
verdieping plaats voor meer transparantie en
(rlslcogerlchte)sturlng hi de keten ,
Om de communicatie In de (verticale) lijnorganisatie te
verkorten en de bedrijfs-brede keten in teamverband te
besturen Is In 20 16 besloten het directie overleg, MT en
operationeel overleg Ineen te schuiven tot 1 MT
overleg.
Management informatie (over de vorige maand)
Monitoring in de belastingketen wordt in het nieuwe MT
verband besproken.
Er Is daarnaast een aparte afdeling Planning & Audit
gecreëerd om onder andere management control verder
vorm te geven.

r.!15 ~, 't t'l
J ,t,J
Meer cohesie aanbrengen In de aansturing van
strategisch niveau tot operationeel niveau (van
boven naar beneden en vice versa).

1 \i t:I

In 2016 zijn prognoseprotocollen opgesteld, zodat
ondubbelzinnig vastligt op welke wijze de prognose tot
stand komt en hoe deze wordt gedocurnenceerd.
Naast een beoordeling van de realisatie vs. begroting, is
ook gewerkt aan berekeningen vanuit de onderliggende
data: wat Is 100% heffing en wanneer kan die worden
opgelegd. Hel betreft onder andere bestandscontrole
op:
heffingssoorten
•
BAG en WOZ
•
Oppervlakte
In het kader van een verloopstaat voor de
belastingjaren zijn stappen gezet op basis van een
analyse en aanslultlng met de kerncijfers.

.211

Toepassing van 1SO9001 i.c.m. Lean-6-5

•

•

In 2016 Is een eerste stap gezet naar kwartaalplannen
en ordening van de interne planning; de samenhang
tussen strategische doelstellingen, projecten en acties
In een kwartaalplancyclus afwegen en besluiten.
Hierbij Is besloten de X-matrlx als lnstrumenr te
gebruiken: een op Lean-6-Slgma gebaseerde aanpak
voor Jaar- en kwartaalplannen. De cyclus wordt vanaf
Ql 2017 toegepast.
GBLT heeft daarnaast eerste stappen gezet om van het
INK model over te gaan naar ISO 9001 :2015 . Het MT
heeft de "context van de organisatie" (een vast jaarlijks
onderdeel van het model) vastgesteld en er is een start
gemaakt met het realiseren van een handboek. Het
voornemen is om het model geleidelijk in de
bedrijfsvoering te verankeren.

Er is daarnaast voortgang geboekt op de gedane aanbevelingen rondom de automatiseringsomgeving.
Zo zijn er rechten in het systeem aangepast en procedures aangescherpt. Een aantal aanbevelingen
vergt echter inspanning van de softwareleverancier waarover GBLT niet volledig de regie kan voeren.
Deze punten vergen dan ook meer tijd en zijn nog niet opgelost.
Nog niet alle aanbevelingen zijn volledig geïmplementeerd . Een paar aanbevelingen vragen, gez ien de
complexiteit, extra inspanning . Denk bijvoorbeeld aan de organisatie van het gegevensbeheer.
16

De ingeslagen weg zal dan ook in 2017 worden voortgezet voor het verbeteren van de interne
beheersing en om zorg te dragen voor een betere kwaliteit van dienstverlening en transparantie i n de
Juistheid en volledigheid van belastingopbrengsten. Het verbeteren van interne beheersing Is ech ter
een structureel proces dat voortdurend bewaakt en verbeterd moet worden en niet eindigend is na
opvolging van aanbevelingen van het onderzoek. Interne beheersing zal dan ook in de toekomst
structureel worden bewaakt en continue verbeterd.
Medewerkers
De bezetting van de organisatie is licht toegenomen van l 46,28 fte naar 149, 16 fte. Een versterking
van de afdeling Waarderen is ingezet, eerst met Ingehuurde professionals. Voor de samenstelling van
het personeelsbestand verwijzen wij naar bijlage D.
Opleidingen
De volgende opleidingen zijn door de Academie gefaciliteerd.

kcc basismodules
training gespreksvaardig heden
ldanrg erlc ht en weerbaar aan de telefoon
opfrismodu le gemeentelij ke belastingen
opfrismodule kwijtschelding
Lean training Yellow Belt
Training coachen e n leiding geve n
praktijktraining module gecombineerd blijer
Training communicatie v la Llnked ln
pilot cursus baslsadministratl~~
opstart curs us Centrlc KAD ·WOZ er1 Obje cten

alle nieuwe uitzendkrachten kcc

4

allè nieuwe uit:zendkrachten kcc
allè medewerkers Front Office

4
31

alle med ewerkers Front Office
alle med ewerke rs kw ijtscheldlng

31

alle medewerkers GBLT
alle lelcllnggevenqen
a lle Fro nt Office medew e rkers

7S

a lle medewerkers
uiteindelijk alle mcdcwc rki!rS primair proces en l&A
Uiteindelijk medew erkers Heffen

34
2

31
30
20
2

Hierna volgt een (niet uitputtende) impressie van individuele cursussen en opleidingen die zoal gevolgd
zijn. HBO SPD Bedrij fsad ministratie , allround invorderingsambtenaar / belastingdeurwaarder, HBO MER ,
HBO Informatica, Basisopleiding Belastingen vla Bestuursacademie, Strategisch Adviseren in de Publieke
Sector.
In 2016 is gestart met een samenwerking met de belastingkantoren RBG en BghU. Daarbij wordt
gestreefd naar verlaging van de maatschappelijke kosten door samen te werken, kennis te delen en
gezamenlijk te ontwikkelen en in te kopen. Er is gestart met het samen ontwikkelen van een drietal
cursussen: twee in samenwerking met Centric en één in samenwerking met Dataland . De eerste twee
zijn bedoeld voor specifieke groepen medewerkers In de primai re processen en gericht op vaardîgheid
en inzicht in het proces bij het gebruik van Key2Belastingen (Centrlc) bij KAD-WOZ mutaties en bij het
mute ren van objecten . De cursus met Dataland is gericht op alle medewerkers in het primaire proces.
Hier wordt het stelsel van basisregi straties en het belang en gebruik ervan belicht.
In de gewijzigde begroting werd een bedrag van€ 302.820 opgenomen voor studie en opleiding.
De werkelijke kosten bedroegen € 331 . 700.
Verzuim
Het zlekteverzulmpercentage is gestegen door enkele langdurig en ernstig zieke medewerkers e n is nu
7 % (voortschrijdend Jaargemiddelde). Daar staat tegenover dat medewerkers zich minder snel
ziekmelden dan voorheen, de meldfrequentie Is licht gedaald naar 1 ,27 meldingen per medewerker op
jaarbasis . Ook de gemiddelde duur van het verzuim is gedaald naar 6, 1 dagen .
Inkoop en aanbesteden
De werkzaamheden op inkoopgebied laten zich omschrijven In twee categori eë n.

De eerste categorie betreft de weerkerende planning van aanbestedingen van de vaste (software)
dienstverlening volgens een planbare kalender.
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De tweede categorie betreft de contractering van uitbestede of ingehuurde arbeid in het primaire
proces. Voor deze categorie wordt gebruik gemaakt van mantelcontracten. De organisatie maakt voor
de aanbestedingen gebruik van gespecialiseerde expertise van een Inkoopbureau voor in totaal O,4 fte
aan adviescapaciteit. GBLT beschikt over een inkoopsysteem om contracten en verplichtingen te
bewaken.
De deelnemende waterschappen en gemeenten werken aan maatschappelijk verantwoord inkopen
(MVI) . GBLT volgt deze beleidskeuze.
Kosten deelnemers
De uitdaging voor GBLT bestaat uit het realiseren van maximale opbrengsten tegen zo laag mogelijke
organisatiekosten .

De deelnemersbijdragen worden uitgedrukt in kosten per aanslagregel. Hiermee worden de kosten van
de deelnemers gekoppeld aan een productieve indicatie. Daarnaast worden deze kosten voor de
deelnemers In vergelijking met de belastingopbrengst uitgedrukt. Dit zijn de zogenaamde
perceptiekosten. Ook hier vindt koppeling aan output plaats.
In de volgende tabel worden deze kosten per deelnemer aangegeven.

Drént~ OverijHel~é Dëltá
Rijn en U•~el
Vallei en Veluwe
vechtstromen
zu1del'l!eelar1d

1.919.8 19
1.952 ,544
3.714 .971
2.440.486
1.391.7 7 8

11 5.309 .374
84 ,957 .902
129.409 .269
113.392 .819
70.914 .539

l 1.419.S98

S 13 ,983 .903

Bunschoten
Dalfsen
Dromen
Leusden
Nijkerk
Zwo lle

256.827
395.4 96
530 ,347
390.GSO
570.51 7
l.774 ,5S7

6 .503 .208
7.785.787
16,440.842
9 ,999.983
14,237 ,574
56,253 ,096

Tou,len

3.';ll 8.424

111 -220 .490

Totalen

ft

1.66"
2,30"
2,87"
2,15"
1 ,96"

957.479
1.011 .806
1 .631 .038
1.263.694
568.687

2,01
1,93
2,28
1,93
2,4 5

2.6ó
2,57
2,87

2,54

3,13

S,432 ,704

'

Il

3,95"
5,08"
3,23"
3 ,91 "
4 ,01 H
3 ,15"

40.419
58.3 28
89.350
G1,951
107,235
279.885

6 ,35
6,78
5,94
6,31
5,3 2
6 ,84

7,65

8,07
S,53
8, / S

637. l 6e

De perceptiekosten en de kosten per aanslagregel wijken in positieve zijn af van die over 2015 door:
•
•

een incidenteel hogere invorderopbrengst en
hogere belastingopbrengsten door een Inhaalslag voor oude belastingjaren
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Paragraaf l l - EMU saldo
Het EMU-saldo geeft weer wat het saldo van de inkomsten en uitgaven in een bepaalde periode. 1n
onderstaande tabel is het EMU saldo voor GBLT weergegeven.

Exploitatiesaldo voor bestemming van reserves

2

3

Invloed Investeringen
· bruto investeringsuitgaven
+ verkoop materiële en immateriële vaste activa
+ afschriJvng en

2.024
-51
931

Invloed voorzieningen

+ toevoegingen aan voorzieningen t.l.v.exploitatie
- ontrekklngen aan voorzieningen t .b.v.exploitatie
• ontrekkingen rechtstreeks Uit voorziening

4

Invloed reserves

+ toevoegingen aan reserves t.l,v.e xploitatie
- ontrekkingen aan reserves t .b.v .exploltarle
- ontrekklngen rechtstreeks uit reserves

s

51

-509

Deelnemingen en aandelen
- boekwinst
+ boekverlies

EMU Saldo

2.446

Paragraaf 12 - Topinkomens
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semlpublieke sector (WNTI stelt regels
aan de openbaarheid en aan de hoogte van deze inkomens. Voor de GBLT worden de leden van het
algemeen en dagelijks bestuur en directe ur als topfunctionarissen beschouwd, zodat de openbaarh eid
daarop van toepassing is . De verplichte rapportage In het kader van de WNT Is opgenomen in
hoofdstuk 4.2.3.
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Hoofdstuk 3 - Belastingopbrengsten
Algemeen
Ontwikkelingen in de organisatie - afdeling Waarderen
De afdel ing Waarderen is verantwoordelijk voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de Wet WOZ
door het verwerken van gegevens, het uitvoeren van taxatiewerk zaamheden en de behandeling van, de
naar aanleiding van de waarderingsbeschikking, ontvangen bezwaarschriften en beroepschriften .
Belangrijke doelen voor 2016 waren de verbetering van de kwaliteit van het WOZ team en het bere iken
van "voldoende" als algemeen resultaat van het oordeel van de Waardering skamer.
Voor de verbetering van de kwaliteit van het WOZ team werd het budget eenmalig met€ 100.000
verhoogd.
De Waarderingskamer eist van gemeenten en samenwerkingsverbanden dat 20% van de te taxeren WOZ
objecten fysiek op objectkenmerken wordt gecontroleerd . Deze nieuwe ontwikkeling was nog niet in de
begroting van de aansluitende gemeenten of van GBLT opgenomen. Om aan deze verplichting te
kunnen voldoen is begroting voor het WOZ t eam structuree l met€ 100,000 verhoogd .
De geplande activiteiten voor het transitie plan WOZ (bi llaoP Fl zijn uitgevoerd, waarmee dit plan als
afgesloten wordt beschouwd .

Ontwikkelingen in de organisatie - afdeling Heffen
De afdeling Heffen is verantwoordelijk voor het gegevensbeheer en het genereren en verzenden van de
belasting aanslagen. Een belangrijk doel voor 2 016 was gelegen in het optimaliseren van de
volledigheid en Juistheid van de bestanden en daarmee van de belastingopbrengsten.
Volledigheid en juistheid bestanden en belastingopbrengsten
Voor de gemeentelijke belastingen zijn dit Jaar twee volledigheidscontroles uitgevoerd. Allereerst is
nagegaan of de Basisregistrati e Adressen en Gebouwen (BAG) bij de gemeente overeenkomt met de
BAG van GBLT. Daarna de Is BAG vergeleken met de in het belastingsysteem aanwezige WOZ objecten.
Het doel van deze vergelijking was om te beoordelen of alle BAG percelen wel zijn meegenomen In de
WOZ objectafbakening en een WOZ beschikking hebben gekregen . Deze controle leverde een be perkt
aantal nieuwe WOZ objecten op.
Vervolgens is per gemeentelijke deelnemer, voor de belastingsoorten rioolheffing, afvalstoffenheffing /
reinigingsheffing en Diftar, gecontroleerd of voor het WOZ-object ook de juiste aanslagen worden
opgelegd. De bij deze con trole geconstateerde omissies zijn, dan wel word en nog herst eld .
Voor de overige belastingsoorten worden andere, veelal handmatige, controles uitgevoerd die een
gering aantal fouten opleveren .
Voor de waterschapsbelastingen zijn voor de zuiveringsheffing woonruimten, de watersysteemh efflng
ingezetenen en de watersysteemheffing (on)gebouwd eveneens volledigheidscontroles uitgevoerd.
De volledigheid van de zuiveringsheffing en de watersysteemheffing ingezetenen wordt gecontroleerd
aan de hand van de basisregistraties BAG en BRP.
Ten aanzien van de watersysteemheffing gebouwd is gecontroleerd of voor alle WOZ-objecten in
Key2Belastlngen een WOZ waarde is aangeleverd door de gemeenten . Daar waar dit niet het gev al was
is dit opgevraagd en alsnog in de aanslag betrokken . De focus heeft hierbij gelegen op de
heffingsjaren 20 14 en 201 5.
In 2016 is gecontroleerd of de aanslagoplegging ongebouwd volledig is ten opzichte van de
aangeleverde oppervlakten in de tarle fdlfferentatlekaarten (TDKl. De totale oppervlakte van het
waterschap is hierin ook betrokken . Per deelnemer is een totaalbalans voor de oppervlakten gemaakt.

Discrepantieonderzoek
Het team Heffingstechnologie heeft voor de waterschappen Vallei & Veluwe en Zuiderzeeland
geparticipeerd in discrepantieonderzoeken. De onderzoeken zijn projectmatig opgezet waarbij ook
gemeenten en omgevingsdiensten deelnamen. De resultaten van deze onderzoeken worden door de
waterschappen zelf intern teruggekoppeld. Bij de discrepantleonderzoeke n wordt ervare n dat de
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S,ttn~1nwNking is VNbeterd door kûrtère cornmunicatieHjnen wat ten 9oede komt aan de processen
rondom dlsc.reparn:le. en ht\ff(~n.
In het laatste kwartaal van 201 6 is samen rnet de Wélr(~rsc:happ<:rn Zuiderzet•land en Vallei en Veluwe
een werkgroep opgericht om een voorstel !(\ doE.•n naar <.fo t)ptirmdlsatie vom het prOC(:S discrepantie
en heffen. Hierbij wordt ook gekeken naar de positionerinç, van het team hefflnçistt~c.hnol()~Jle. DE:
dlre(teur·(~r\ V.HI de dr'I(! organisaties zijn opdrachtgever. In het eerste kwartaal van 2017 is het voorstel
voor optlmallsat.lt' 9ereed.
Aansluiting gemeenten op de Landelijke voorziening WOZ (LV WOZ)
Het afgt::lopN1 Jaar werd GEILT voor he.t eerst geconfronteerd met 9enwentt~n (nit+dl'elnerners) die
aangesloten war(\t't op ct1:: LV WOZ. Df!Z,i fJ~!n'\èèntt\n hiverden hun WOZ bestanden late.r aan dan
9ebruikelijk, waardoor de productieplanning .1,rngepast moest worden. Ook is geconstateerd dat er
fouten zat~n in de aan leveringen doordat percelen onterecht wc~rden beëindigd. Dit heeft bij d(!
aansi,\Çlt)pkgçilng voor de watersysteemheffing extra inspannin9en 9evraagd om dit op te lossen . In
2017 zal het rnerendec~I van d(~ inliggci nde gem€~enH~n zijn aangesloten op de LV WOZ.

Nl~l!.W..~.. be.!.füU.i.n.g~,Q2,rlfe.!J

Voor de qemetinte. Bunschoten zijn in het bel.lstingsysteem twee nieuwe belastingsoorten (havençield(i.n
en BIZ) opgevoerd. Voord~~ gem~~Nlte Dalfs(~n i(()n de Diftar pas in december 2016 worden ingericht
vanw{~g~: noodzakelijke maatwerkaanpassinçit~n in ht>t uitwisselingsform,1t int~t <fo afvalvt)1werker.
De 9emeenten Dronten en Dalfsen hebben een aanpassing gedaan voor de rioolheffinçi door het
invoeren van een rioolhel'fin9 gebruik voor niet woningen. De gemeente Bunschoten voert Diftar in
voor de afvalstoffenheffing.
Heffingstech.noloqle
De waterschappen Vallei en Veluwf! t!n Zuld~irzefiland h~:bben aan CBLT tl<!t houden van toezic:ht op
lozîngeln van bt\drîjven opgedragen, dit om tot een juiste vaststellin9 van dt~ heffing H~ komc~n. De
wNkafspra.kE~n ovE:r ch::-'.(' uak (rnntroleptan) worden jaarlijks vastgesteld. CBLT geeft jaarlijks in een
eindrapportage aan hoe de controltis zijn verlopen , De afwljkin~1en t:f:n opzicht~: van he.t controleplan
worden benoemd en toeçielicht. Leerpunten worden benoemd en kunnen aanleiding zijn voor het
bijsH~llen van het nieuwe corwok~plan.

Ontw.Ud<elini:::ttm inde orqii\nisatîe_-.afdeli.ng Innen

D<:.' afdeling Innen w:r;wrgt de Inning en de dwanginvordering van de op9elegcle aanslagen. De
belangrijkste doelen in 2016 waren, het wc>.9werk(:r1 v.u1 achterstanden in correspondentie en het
inlopen van achterstanden in de dwanginvorderin9.

Schuldhulpverlenîr19
Het aantal mensen met een problematische schuldt.mlast: stijgt nog steeds . Dil zorgt nkt allet\n voor
t()en,m1e van h1:t werk bij schuldhulpverleners, maar ook bij schuldeisers zoals GBLT.
In samenwerking !11(~t vl(~r andere bi~lastlngorganisaties is een applicatie ontwikkeld waarmee
schuldhulpverleners zonder tussenkomst van GBLT, V(è!f'SChillende zak('n zelf kunnen afhandelen.
De applicatie îs alleen toegankel(jk voor leden van de Nederlandse V1;~reni9ing voor Volksl<r(:dit~t: (NVVK)
en lagt~re overheden.
Door het gebruik van deze applic;afü: bestaat op ieder nîûment up-to-date inzicht in de financiële
situatie van een belastingschuldige, wordt het traject fJt'C}tendeds doorlopen zond,~r Hissnnkomst van
medewerkers van CBLT en is het traject sneller ten einde.

Extra inhuur om achterstanden in de digitale post weg te werken
Vanaf begin augustus zijn voor het cluster SHV (schuldhulpverknir1q) 3 extra mecleWf.'t'kers ingt~huurd
om ac:htc:naandt~n ln de digitale post weg te werken.
Tot en mN t~ind d(\C(:mbt~r zijn t\r totaa.l 21 .000 poststukken weggt\werkt en bestaat er geen
achterstand meer. Met cle huidige bezetting kan ck dagelijks ontvangen post word<m v(~rwerkt.
Resultaat van extra financiële inzet dwanginvordering
Vanaf jllli 201 S zijn 76 500 aanslagen van de belastingjaren 2014 en ouder aangeleverd aan een
kantoor dat dwanginvorderingswerk2aarnhedt1n Vû()/' CBLT t1itvoert. Eind 2016 is deze inhaalslag bijna
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afgerond. Een laatste restant zal In het eerste kwartaal 20 17 word en ve rwerkt , waarm ee het project zal
worden afgesloten. Voor een toelichting wordt verwezen naar h11lacw G.
Ontwikkelingen in de organisatie - Klantcontact Centrum (KCC)
Het Klantcontact Centrum verzorgt de communicatie (zowel mondeling als schriftelijk) met de
belastingbetaler. De belangrijkste doelen waren, een goede telefonische bereikbaarheid te verzorgen
en een tijdige afhandeling van de ontvangen correspondent ie.

In 2016 is voor het KCC € 400.000 ingezet met als doel het binnenkomend telefoonverkeer af te
kunnen handelen en daarbij een bereikbaarheid van minimaal 90% te halen.
Om de efficiëntie van KCC te vergroten is een nieuw Online Contact Center-systeem (OCC) in gebruik
genomen. Dit systeem biedt meer geautomatiseerde ondersteuning, waardoor de Front Office
medewerke rs zich bezig kunnen houden met de meer complexere klantvraagstukken (In één keer
goed). De rapportage van OCC biedt meer mogelijkheden om de klantcontacten beter te monitoren, te
rapporteren en te analyseren . Daardoor kunnen wij de klantcontacten beter kanaliseren en sturen. Het
In gebruik nemen van het nieuwe OCC heeft positieve resultaten opgeleverd. Ruim 20% van de
aangeboden gesprekken in 2016 wordt afgehandeld door de lnteractlve Voice Response (IVR) of vla
andere kanalen waar geen medewerker aan te pas komt.
Om de kwaliteit van dienstverlening verder te verbeteren Is In 2016 extra aandacht besteed aan het
verbeteren van de processen (Lean traject), dataverbetering (verlagen contactratio), toepassing van
digitale media (kanaalsturing) en verdere professionalisering van KCC medewerkers (voortdurend
opleiden en trainen).
De hiervoor genoemde acties hebben tot een gemiddelde bereikbaarheid van 9 5% geleid (in 201 5 was
dat 93%).
telefonisch

Inkomend e t elefoo ntjes
beantwoorde telefoontjes
gemiddeld aantal beantwoorde telefoontjes per dag
servlcelevel bereikbaarheid

3 15 .456
290 .642

2 7 5 .876
237.128

1 .140

934

9 5%

9 3%

iili:~:S C!2Dlli,b

i:J!l.B

aantalbezoekers website GBLT
pon:alac tie · ambtshalve
portalactie - digitale aangifte
pon:alactle • mijn loket
portalactie - post
portalactle • t elefonisch

462 .2 81
26.801
1 3 .058
184 ,154
78 .241

90 .64 9

..
373 .528
42 .606
10.506
155 .553
66 .207
103 .078

Het grotere aa ntal tel efoontjes In 2016 ten opzichte van 201 5 is te verklaren uit enerzijds de
aansluiting van twee gemeente n en anderzijds uit het Inhalen van achterstanden bij heffen en Innen. Er
zijn relatief veel aanslagen voor oude jaren verstuurd en relatief veel aanmaningen en dwangbevelen
voor oude vorderingen. Dat zorgde voor extra vragen bij onze Front Office.
NB: In 2016 zijn twee nieuwe deelnemers aangesloten bij GBLT, gemeente Dalfsen en Bunschoten . De
aanslagproductie en invordering oude j aren leidde eveneens tot een verhoogde respons .
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/<lachten
Hierna volgt een totaaloverzicht van de ontvangen klachten, die zowel form eel als informeel werden
afgehandeld.

Bezwaren tegen de belastingaanslag
In onderstaande overzicht de aantallen ontvangen be i:waren In 2016. Hierbij tevens een toelichting van
de behandeling hiervan en de resterende werkvoorraad.

Totaal aantal bezwaren t/m d ecember 201 6
Totaal

3.791

45.911

47,439

49.702

2.263

Bezwaren tegen de WOZ waarde
Het aantal nog niet verwerkte bezwaarschriften Is 295 stuks. Daarvan zijn er 80 ontvangen in het
laatste kwartaal als gevolg van nog verstuurde WOZ beschikkingen.
De overige bezwaarschriften kunnen nog niet worden afgehandeld, omdat nadere informatie is
opgevraagd. De verwachting is dat de afhandeling voor l februari 201 7 zijn beslag krijgt.

woningen · nlcl NCNP
w o ningen · NCNP
huurder-.beiwaor
niel woningen • niet NCNP
nlel Woningen · NCNP
101 aal

2082
482
46

9H

1.026
210
40

47
0
0

985

202
108

478
271

128

16

45

t ,49S

2.025

191

544

4. 139

235
6

t3
23
0

52

52

125

133

29 S

14
0

10 4

De proceskosten in 2016 bedragen€ 331 .000. Voor de procedures die nog lopen over de jaren 2014
en 201 5 Is de verwachting dat nog een bedrag van € 96.000 aan proceskosten uitbetaald moet gaan
worden.
BIJ de eerste bestuursrapportage 201 5 is besloten een bestemming sreserve te vormen, specifiek ten
behoeve van de WO Z activiteiten. Deze reserve wordt maximaal gevuld tot€ 300 .000 en is bedoeld om
onverwachte schommelingen In het aantal bezwaren en de mogelijke hieruit voortkomende
proceskostenvergoedingen op te vangen. De reserve wordt gevuld vanuit het resultaat op de specifiek
aan de deelnemende gemeenten toe te rekenen WOZ kosten.
Zie voor het verloop van de bestemmingsreserve paragraaf 5.
Kwijtschelding
Ondersta~nd een over zicht van het totaal aantal kwijtscheldingsverzoeken dat Is ontvangen, inclusief
de behandeling hiervan en de behandeling van beroepschriften.
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kwljtschcldlng vla lnllc htlngenburea u

35 .101

rechts treeb ontv1ingcn vcr.iocken
via de gemeenten ontvangen ver2oekcn
ontvangen via PAS
totaal ontvangen verzoeken

4 S.209
24 .070
3 31
104.711

78.669

geheel toegewezen verzoeken
afgewezen i.v.m. vermogen
afgewezen i.v.m. betalingscapaciteit
afgewezen o.b.v . andere reden
verzoeken buiten behandeling gesteld

4.409
2.728
9.329
S.842

verzoeken In be handeling

3.734

ontvangen beroepschriften
toegekende beroepschriften
afgewezen beroepschriften

1.75 7
62 4
l.034

99

beroepschriften In beh:rndellng

Waterschaps belastingen
In de hierna volgende tabel zijn de tot en met 31 december 2016 gegenereerde opbrengsten voor het
belastingjaar 2016 voor de waterschapsdeelnemers weergegeven.
In de tabel wordt ook een prognose van de realisatie aan het einde van het belastingjaar afgegeven.
De realisatiecijfers betreffen het netto opgelegde bedrag (= oplegging minus verminderingen naar
aanleiding van bezwaarschriften)
De producties zijn verlopen volgens planning. Dat wil zeggen dat meer dan 98% van het aantal
geplande aanslagen is opgelegd. Voor 2016 is 99, l % van de begrote bedragen opgelegd. Daarmee
wordt voldaan aan de in de Dienstverleningsovereenkomst gemaakte afspraak.
De verschillen tussen de kerncijfers voor de begroting 2016 en de uiteindelijke realisatie zullen In de
jaarrapportages aan de individuele deelnemers worden verklaard
1 Il

zuivering she ffl na
woonrnlmten
bed rijfsrulmten
totaàl zuiverin sheffln
wat ersys1 ee m heffing
verontreinigingsheffing woonrnlmten
verontreinigingsheffing bad rij rsf\Jin,tcn

1 ? 8 .301

1? S.392

2.284

244.575

242.285

3.203

SIS
932

S60

66.274

66.892

384

loU1ál w:ttèr~ $leèmhettln

268.787

88,724
136.027
39.046
1,524
266.266

totale belastln o bren SI

513, 362

508, 551

ingazc tcncn

gebouwd
ongebouwd
onoebouwd natuurterreinen

89,905
136.024
39.8S8

I.SS 3

9 19

sa

387

1 ,3 14
774

653
12

59
65

17 7.61 7
67 .746

· 125

245. 363

-1
·36
·S

618

·6
•6

0

ns

90.033
1 36.796

39,693
1,s37

3. 199

. 53

269.412

6,402

• 178

Sl4,774

-6H~
1,4 7 1
788

102
19G
128
772
·165
· 16
625

1,412

Zuiveringsheffing
Voor de zuiveringsheffing woonruimten en bedrijfsruimten zal per einde belastingjaar€ 788.000 meer
zijn opgelegd dan de kerncijfers voor de begroting 2016 aangaven. Dit is voornamelijk het gevolg van
hogere reallsatiecljfers ten aanzien van de meetbedrlJven.
Watersysteem heffing
Voor de watersysteemheffing zal per einde belastingjaar€ 62 5.000 (2 ,3%) meer zijn opgelegd dan de
kern cijfers voor de begroting aangaven. Dit Is voornamelijk het gevolg van het hoger aanslaan voor de
watersysteemhefflng gebouwd en ingezeten.
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BIJ het afsluiten van het boekjaar 201 S waren nog niet alle aanslagen voor de belastingjaren 20 l 3 tot
en met .201 5 opgelegd . Daarom zijn inschattingen gemaakt van wat mogelijk nog opgelegd en
verminderd zou kunnen worden. In onderstaande tabel worden deze inschattingen, de realisatie
daarvan, de prognoses nog op te leggen en te verminderen en de uiteindelijke prognose per einde
belastingjaar, op totaalniveau weergegeven.

201 5
2014
2 0 13

Tálaal

6 .92 7
3.088
270
10.284

4 .909
2.S66
6S 2
8 . t 27

,.47S

SG

2 . 52 1

. 79
· 13'1

~6
0

0

7,3 29
2.6 t 3
573
10. S 14

402

•4 7 S

30 3
230

Ten opzichte van de gemaakte Inschattingen aan nog op te leggen aanslagen bij de jaarrekening 2015
is 79% opgelegd . Voor 2103 moet nog één grote waardevermindering voor een WOZ-object word en
doorgevoerd voor de watersysteemheffing gebouwd. De aanslagoplegging voor 2014 is nagenoeg
geheel afgerond. Een beperkt aantal bedrijfsruimten heeft nog in het kohier van januari 201 7 een
aanslag ontvangen. Het eindresultaat voor 2014 Is€ 475 .000 minder dan was Ingeschat bij de
begroting 2015. Dit wordt veroorzaakt door de verminderingen voor de natuurbezwaren.

Gemeentebelastingen
In de hierna volgende tabel zijn de tot en met 31 december 2016 gegenereerde opbrengsten voor het
belastingjaar 2016 voor de gemeentelijke deelnemers weergegeven.
In de tabel wordt ook een prognose van de realisatie aan het einde van het belastingjaar afgegeven.
De realisatiecijfers betreffen het netto opgelegde bedrag (= oplegging minus verminderingen naar
aanleiding van bezwaarschriften).
De producties zijn verlopen volgen s planning. Dat wil zeggen dat meer dan 98% van het aantal
geplande aanslagen is opgelegd. Voor het hefflngsjaar 2016 kunnen de belastingsoorten diftar en
toeristenbelasting pas in 2017 (definitief) worden opgelegd. Wanneer met deze zogenaamde "naijlende" belastingsoorten rekening wordt gehouden, dan is ook voor 98% van begrote
belastingopbrengsten opgelegd. Daarmee wordt voldaan aan de in de Dienstverleningsovereenkomst
gemaakte afspraak.
De verschillen t ussen de kerncijfers voor de begroting 201 6 en de realisatie per einde van het
belastingjaar, zullen in de jaarrapportages aan de individuele deelnemers worden verklaard

o nro ere nd ï:aakbe la~l in g

e19 enaa r w o nlng e"

ti11,1

34 .311
2 0.418
1 ) .588
68. 31 7

34,4 93
20 .5 33
13 .5 38
68.563

15
549
29 4
858

15 .745
23 ,63 5
0
918
81 S
1.0 4 1

3 24
35
1.1 0 2
4

101<1<1/ overige /,e/asri11gr.11

1 S.84 9
23 .71 9
1.1 0 2
946
1.4 78
1.993
45.086

42. t S3

t 13.404

t 10.717

c ig e n;ur nic:I w o ning c, n

ge bruiker niet woninge n
ta t nal

o ve rlge be last Ingen
rioolhcffing
af11 alsto rrenhe (fir19/ reiniglng •hefling

(liftar

llondenbelastlng
tocristenbelastlno
overig e helflng e n

1010/ e helasti110011brcngst_

12
·186
·199
.397
0

34 .496
20.8 96
t 3.633

69. 025

IBS

4 78
45
708
22 1

3. 000

0
0
0
0
0

t 0.069
23 .670
1.1 02
922
1.460
1 .930
<IS , t 53

3,858

-~97

1 t<I. t 78

774

645

889

0

, 49

·0

·23
·18

•G~
67

Onroerendzaakbelasting
Met verschil tussen het totale begrotingsbedrag voor de onroerendzaakbelasting en het per einde van
het belastingjaar te realiseren bedrag is € 708.000 (1 %). Dit Is voor een groot deel (60 %) het gevolg
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van een hogere ,~ansl<1gopleg9in\] dan be9root voor de 9emeente Zwolle. Alleen de 9crnE1enH~ Leusden
ht~(:ft et:n kleirï negatief resu!U1at van €29,000.
Overige belastin9en
Het verschil tussen het totale beçirotin9sbedra9 en het per .~inde van hf.'t belastin9jaar te n,.'alisen,;tl
bedrag is<~: 67,000 ( 0, l 5%), De verschillen tussen de çiemeenten zijn divers met zowel hoçiere als
lager(~ t)pbrengsten tus5en cki verschillende belastingsoorten. In cle afzonclerlîjke jaarrapportages
Wt)rdt hl~•r nader op Ingegaan.
Voor de toeristenbelastin9 moet 1109 een b~1 drag van bijna €'. 64 5.000 d<-!finltief worden op9ele9d. Het
c>plegçwn van definitieve aansla~Jen toeristenbelasting kan pëts plaatsvinden na afloop van het

b~'-lastingja.ar.
Voor tk: diftar moet nog voor l~Nl bt~drng van €1, l mln. worden op9eltigcl. H,it c>pleggNl van d<~z~~

aanslagen vindt plaats op basis van het aantal definitieve lecligin9en in 2016 en kan daardoor pas
plaarsvlnden na afloop van hèt belastingjaar.

Jaarrekening

2016
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Hoofdstuk 4
4.1 De balans
De balans voor resultaatbestemming van GBLT per 31 december 20 16 ziet er in vergelijking met de
balans per 3 l december 20 l 5 als volgt uit.
,: .

'

..

~ITI.

l&'i'[!~

Activa

Vaste activa

Immateriële vaste activa

20 1

786

materiele vaste activa

1.628

1.923

Totale vaste activa

1.829

2.709

uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar

8.915

5.729

Overige vorderingen

1 .752

2.501

0

423

11

13

To t aal vlottende activa

10.678

8.666

Tot aal act lva

I2. S07

11.375

Vlottende activa

overlopende activa
liquide middelen

~J_:!ij

L.::i IJi!J,!J!J

~.:....11-..&:;;ll".

,;11 ...

, •••

-•~-•ffl

Passiva

Vaste passiva

Eigen vermogen
bestemmingsreserves

703

nog te bestemmen resultaat lopend boekjaar

1.160

2.024

75

0

2 .000

2.727

3.23S

netto -v lottende schulden met een looptijd korter dan een jaar

7 .7S6

4 .244

overlopende passiva

2 .024

3 .896

Totaal vlottende passiva

9.780

8.140

12. 507

11.375

vaste schulden met looptijd va n een Jaar of langer
Totale vaste passiva

Vlottende passiva

Totaal passiva
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4.1. 1 Waarderingsgrondslagen
Df! jaarrekfinin9 is onder andere {iebasN>.rd op dfi Re9elinçJ bt!leidsvoorbert'idinçi (!n verantwoord in9
waterschappen (RBVW) en hel Waterschapsbesluit.

De b,1ten en de lasten worden toegerek(~nd aan het Jaar w,iarnp zij bl~trekking h,ibben. Winst wordt
g(~nortH!n zodra deze is gerealiseerd, terwijl een V<'!f'lh~s w~)rdt v~~rwerkt. zodra di( bekend is .

Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva opgenomen tegen nominale w,1arde.
Voor d~· investNingen en d(! nieuwe invest(~ringen gelden de afschrijvingstermijnen zoals opgt~nomen
in dE! "Verordening financieEil beheer''.
Lr vindt line1lire afschrijving plaats. Ook wordt als uitgangspunt gehanteerd dat pas na ingebruiknanw
van de invest(irinq, dti f!xploltati(; worf.h lwlast voor afschrijving.
Tijdens de realisatie van de investering worden geen (bouw)rente en/of ei9en uren aan de~ investering
loegerekf:nd. Activering vindt plaats op het moment van ingebruikname,

De volgendt! afschrijvingstermijm•n worcltin gehantee.rd:
gebouwen en verbouwingskosten
lnv<~rlt/MÎS

10 jaar

l OJaar
5 jaa.r
5 jaar
3 jaar
5 Jaar

Hardware

infrastructuur
laptops en mobi(!le H!k:foons
aanschaf- E'n implementatiekosten K~iy2GH
software, licenties e.d,

5 Jaar
6 Ji1ar

die11stal.Ho's
ondNzoek fin ontwikkeling

overige immateriële vasHi activa tenzij çiemotiveE!rd wordt dat een
and(~n.: periodl! passender îs.

5 jaar

4 tot 5 jaar

De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs onder aftrek van
afschri.Jvl11ç1,m ÇJt!bas(eercl op de verwachte economlscht1 ltw~nsdullr en cluuri,rn,c
waardeverminderingen.
De uitzettingen met e(:m kortere looptijd dan 1 jaar, de overige kortlopencle vord,~ringen en de
tlv(•rlûp<~nde activa zijn op9enonHin te.9en nominale waarde. 0(~ liql1lde rniddele11 b<:1:reffo11 din•c,:
opeisbare te9oeden.
Alle posten opgenomen onder de passiva zijn opgenomen tegen de nominale waarde,
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4.1 .2 Toelichting op de activa
!DJmaterjële vaste actiYa

In de staat van vaste activa Is een nadere specificatie opgenomen van de immateriële vaste activa, zoals
software en licenties. De staat Is als bijlage In deze Jaarrekening opgenomen.
De immateriële activa worden alle gecategoriseerd onder de ''overige immateriële vas te activa".
Het verloop van de immateriële vaste activa kan als volgt worden weergegeven:

Stand per 31 december 2015
Historische aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen
Boekwaarde

2.836
-2 .050
786

Mutaties 2016

Overgeboekt onderhanden werk
Investeringen
Desinve steringen
Afschrijvingen

-585

Saldo mutaties 2016

-585

Stand per3l december2016

Historische aanschafwaarde

2.799

Cumulatieve afschrijvingen

-2.598

Boekwaarde

201
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Materiële vaste activa
In de staat van vaste activa is een nadere specificatie opgenomen van de materi ële vaste activa, zoals
bedrijfsgebouwen, vervoermiddelen en overige materiële vaste activa. De staat is als bijlage bij deze
Jaarrekening opgenomen.

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

Stand per 31 december 2015

Historische aanschafwaarde

1.34 1

170

1.299

2.810

Cumulatieve afschrijvingen

-152

-123

-6 12

-887

1. 189

47

687

1.923

0

51

51

Afsc hrijvingen

0
-133

0
-16

0
0

-197

-346

Saldo mutaties 2016

·133

35

· 197

-295

Historisc he aanschafwaarde
Cumulatieve afschrijvingen

1.341
-285

184
•102

1 .011
-52 1

2.536
-908

Boekwaarde

1.056

82

490

1.628

Boekwaarde
Mutaties 2016
Overboeking Onderhanden werk

Investeringen
Desinvesteringen

0

Stand per 31 december 2016

De boekwaarde van de bedrijfsgebouwen heeft voornamelijk betrekking op huurdersinves teringe n,
waarvan de GR derhalve geen Juridisch eigenaar Is.
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ttende Activa

Uitzettingen met ee n looptijd korter dan l jaar
Uitzetting en se hatkistbankieren

5.729

8.91 S

Overige vorderingen

Openstaande invorderlng sdeblteuren

1.75 0

Debiteuren

2.496

s

2
l. 752

2.501

Ove rio pende activa

Nog te realiseren invorderopbrengsten

423

Liquide middelen

l3

Totaal

10.678

8.666

Uitzettingen met een !op_pJii
t [ cla één ·aar
Sinds eind 201 3 zijn alle decentrale overheden, waaronder gemeenschappelijke regelingen , verp licht
om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Tegelijkertijd met de wet is de ministeriële
regeling schatkistbankieren decentrale overheden van kracht geworden. Onderdeel van die regeling is
de rekening -courantovereenkomst die Iedere decentrale overheid heeft met de Staat der Nederlanden.
De regeling bevat ook de verplichting voor decentrale overheden om een bankrekening aan te houden
die gekoppeld kan worden aan de schatkist.

In onderstaande tabel is de berekening van het drempelbedrag voor het schatkistbankieren per
kwartaal weergegeven.

Verslagjaar 2016

Drempelbedrag

2S0
Kwartaal 2

Kwartaal 1

Kwartaalcijfer op dagbasis bulten 's Rljks
schatkist aangehouden middelen
Ruimte ond er het drempelbedrag
Overschrijding van hel drempelbedrag
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Kwartaal 3

Kwartaa l 4

22

S7

86

108

228

193

16 4

142

Overige vorderingen
Hieronder zijn de openstaande invorderingsdebiteuren per 31 december 2016 opgenomen onder
vermindering van de inschatting van de niet te realiseren inning.

Openstaande lrworde11ngsdeblteuien 20 16

1.740

943

70%
35%

522
613

1.218

Openm1.inde invordNingsdebiteurcn 2015
Openstaande invorderingsdebiteuren 2014

750

20%
10%
0%

600

150

Openstaande invorderingsdeblteuren 201 3

516

542

Openstaande lnvorderfngsdeblreuren 2012 en voorgaande Jarer1

Totaal

4.491

330

464
542

2.741

S2

0

1.750

De percentages verwachte inning in bovenstaande tabel zijn opgenomen conform voorgaande jaren.
Liquide middelen
Dit betreft de saldi op de bankrekeningen.
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4.1.3 Toelichting op de passiva
Eigen vermogen
Het eigen vermogen op de balans bestaat uit het nog te bestemmen resultaat en de
bestemmingsreserve.
In onderstaand overzicht wordt het verloop van het te bestemmen resultaat weergegeven.

Stand per 31 december 201 S

saldo eigen vermogen (nog te bestemmen resultaat)

aan het eind van het vorige begrotingsjaar

75

Mutaties 2016

interne vermeerderingen

. 75

interne verminderingen
voorstel voor de toevoeging/o nttrekking via
de resultaatbestemming

2.024

Stand per 31 december 2016

saldo eigen vermogen (nog te bestemmen restultaat)

aan het einde van het begrotingsjaar

2.024

Bestemmingsreserves
Het verloop van de bestemmingsreserves in 2016 is als volgt weer te geven:
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Stand per 31 december 2015

saldo bestemmingsreserve
aan het eind van het vorige begrotingsjaar

9 12

249

1.1 6 1

Mutatie s 20 16
Interne vermeerderingen

S1

Interne verminderingen

·509

51

-509

voorstel voor de toevoeging/onttrekking v la
de resultaatbeste mming
Stand per 31 dec;ember 2016

saldo bestemming s reserve
aan het einde van het begrotingsjaar

403

300

703

Reorganisatiereserve 2014·2016
Naar aanleiding van het besluit van het algemeen bestuur, bij de vaststelling van de begroting 2013 op
10 Juli 2013, Is een reorganisatiereserve 2014- 20 16 gevormd.

De onttrekkingen aan deze reserves betreffen kosten van medewerker trajecten van werk naar werk
begeleiding, salarissen van medewerkers die bij andere werkgevers werkzaam , ijn in het kader van
vertrekregeling, studie en opleidingskosten.
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In de praktijk van GBLT blijkt dat boventalligheid als gevolg van de fusie inmiddels nagenoeg is
opgelost. De benutting van de reserve betreft veelal de medewerkers waar de kwaliteit of de
productiviteit achterblijft. Dat gaat gepaard met bovenmatig verzuim . De gesprekken met betrokkenen
over alternatieven zijn weerbarstig en vragen meer tijd. Deze kosten worden in mindering gebracht op
de reserve en de reserve wordt om die reden twee jaar verlengd .

Bestemmingueserye WQZ

De bestemmingsreserve WOZ is in 201 S ingesteld om onverwachte schommelingen in verband met
proceskostenvergoedingen WOZ, die onder andere worden geclaimd door de NCNP bureaus, op te
vangen en te egaliseren . De omvang van de reserve bedraagt maximaal€ 300.000.
Vlottende passiva
Hier zijn onder meer de bedragen opgenomen van de nog te betalen bedragen aan leveranciers, sociale
premies en nog te make n verrekeningen in zake belastingontvangsten. In onderstaande tabel is een
overzicht van deze balanspost opgenomen :

netto vlottende schulden met een looptijd korter dan een jaar
Vaste lening met looptijd korter dan een jaar
schulden aan leveranciers
schulden i.v.m. te betalen belastingen en sociale prem ies
nog te verwerken belastinginkomsten
Nog te betalen belastinginkomste n aan natuurorganisaties
overige kortlopende schulden
verloftegoeden personeel
Nog te besteden PBB reservering
tegoed personeelsvereniging

2.000
286
703
l .566
2.028
752
276
13 5
l0

178
604
2.399
820
234
9

7.7S6

4.244

l.943

2.024

3.807
8
81
3.896

9 . 780

8 . 140

overlopende passiva

verplichtingen die In het begrotingsjaar zijn opgebouwd
en die in een volgend begrotingsjaar tot uitbetaling komen
nog uit te betalen levensloop opname
te betalen rente

totaal

81

Vaste lening met een looptijd korter dan één jaar.
Dit betreft een aflossingsvrij e lening van€ 2 mln. met een rentepercentage van 4,29 die op 22 Januari
201 7 afloopt. De lening Is afgesloten bij de Nederlandse Waterschapsbank.
De rentelast over 2016 bedraagt€ 85 .800. Voor deze lening is geen zakelijke zekerheid gesteld .

De nog te besteden PBB reservering heeft een looptijd van maximaal vijf jaar.
In de voorgaande tabel Is een bedrag van circa€ l .943.000 opgenomen als voorboekingen voor nog te
betalen kosten. Dit bedrag is als volgt samengesteld:
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Personele kosten
Inhuur personeel
Druk• en bind werk
Onderhoud automatisering
Gegevensverstrekking
Porti· en vrachtkos t en
Bankkosten
Kwijtsc held ing gemee nt en
Acco untant skosten
Uitbestede werkzaamheden
Overige (facilit air, serviceskosten ed .)
Progra,mma
Diensten derden
Telefo nie en dataverkeer
Ju ridisc he koste n
Natuurbezw aren

405
289

164
17
11 0

15
160
l8

2
56
40
25 8

50
45

1 70

55

63

267

1 .167
119
1.1 20

61
399

86

8
39
14 7

1.943

tot aal

3.807

4.1.4 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen
Huurverplichtingen
Met ingang van december 2014 is GBLT gevestigd aan het Lübeckpleln te Zwolle. Daarvoor is een
tienjarige huurovereenkomst aangegaan met de gemeente Zwolle. Deze overeenkomst heeft een
resterende looptijd van acht Jaar met een Jaarlijks verplichting van€ 561 . 785 (prij speil 20 17). Dit
bedrag bestaat uit€ 314.706 voor huur en€ 24 7 .079 voor servicekosten. De totale verplichting tot het
einde van het contact bedraagt€ 2.5 18.000.

Le,ase,yernUchti nqen
Het totaal aan verplichtingen over de totale looptijd van de leaseovereenkomsten Is als volgt
opgebouwd.

Leaseauto 1
Leaseauto 2

4 jaar
4,Sjaar

totaal

35

25 ·6·2018
31- 12-2019

10

8

12
30

18
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4.2 De exploitatierekening
4.2.1 De exploitatierekening in het kort
Op deze pagina treft u de financië le gegevens op hoofdlijnen aan. GBLT gaf in 2016 ruim€ 20 m ln . uit
aan exploitatielasten ten opzichte van een vrijwel gelijke begroting. Het bedrag wordt volledig gebruikt
voor de heffing en inning van belastinggelden en de ondersteuning van dat proces .
In onderstaande tabel zijn twee begrotingskolommen 20 16 opgenomen, te weten de begroting 2016
en de gewijzigde begroting 2016. In de gewijzigde begroting zijn, ten opzichte van de oorspronkelijke
begroting, de lasten en baten die samenhangen met de nieuwe deelnemers Bunschoten en Dalfsen
toegevoegd.
De kosten worden voor een belangrijk deel (ruim€ 1 7 mln.) gedragen door de deelnemers In de
gemeenschappelijke regeling. Daarnaast bestaan de inkomsten van GBLT voor een bedrag van
ongeveer€ 4,7 mln. uit in rekening gebrachte (wette lijke) invorderkosten in verband met het (door de
burger) niet tijdig betalen van belastingaanslagen .
De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van € 2 .02 3. 960.
bedragen In€ x 1.000
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LASTEN
1
2
3
4
5

Rente en arschfijvinge n
Personeel$last11n
Goedc,en en diensten van derden
Bijdragen aan derden
Toevoegingen voorzie ningen/o nvoorzien

TOTAAL LASTEN

BATE N

1.20 1
11 .S 78
8.584

1.2 76
11 .5 42
7.0 43

1.2 76
11.899
7.197

1.202
12.209
7.201

885

200

200

25

22.248

20.061

20 . 572

20.637

16,881

1 7.362

3.180

3.2 10

21
17.371
5
4 .75 5

22.323

20.061

20.572

22.152

75

0

0

1.S 15

O Resultaat voorgaand boellJanr

1
2
3
-1
5
6

Financiële baten
Personeelsbt11en
Goederen en diensten a.an derden
BUdragen van derden
Watersc hapsbelastingen
Interne Verrekeningen

TOTAAL BATEN
Totaal saldo van baten en lästc!tl

57
18.660
4
3.543
59

Toevoegingen en ontrekking reserves

S09
2.024

Resultaat
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4.2.2 De exploitatierekening naar kosten· en opbrengst soorten
bedm9cn in é x 1.000

U'

!-~---·

'Eml

....

t:IID

1

LASTEN
1 Rent e en afschtlJvlngett
1.1 Extcmc rcn1cl~s1cn
1.2 Interne rcntcl~stcn
1.3 Afschrijvingen van activa
To taal rente· •n • fHhrijving$I0$1Cn
2 Perso nee lslast en

2.1 Salarissen huldig personeel en llenuurders
2.2 sociale p1ernies
2 .4 Ovë rige personeelslasten
2 5 Pcr.onccl von derden
To t aal pe"o noels last e n
3 Goederen en dlensHtt van derde n
3.1 Duurzame gebruiksgoederen
3.2 overige gebruiksgoederen en vetbrulksgoederen
3.3 Energie
3.4
r•ehten
3.S LeHebetalingen open1t1onol I•••~
3,7 Veru keringen
3,8 Bolutlngcn
3,9 Onderhoud door derden
3.10 Overige diensten door derden
Tot • •I goe dere n en dio n$1Cn derden

e,,

5 Toevoegingen voorzlenlngen/o nvoorzlen
5,1 Tocvo•gingcn aan voorzienlnoen
S.2 Onvoorzien
Tot aal t ocvocgingcn voorzie ningqn/onvoo rzicn

TOTAAL LASTEN

BATEN

1 Financië le bato n
1.1 Exteme rentebaten
Tot aal flnancle Ie bat en
2 Perso nee lsbat en
2 .1 Baten In verband met salarissen en sociale lasten
Tol • al pc rso neclsb•tcn

3 Gocdcran e n die nsten • • n derden
3.6 Diensten voor de1c.let1 Bijdragen Wateriehappen
3.6 Diensten voor der-den
To t aal goederen etl dienst en aan de rde n
4 Bij dragen van derde n
4.1 bijdragen va11 overigen
Totaal bijdragen van derden
S Waterschapsbc last ingen
5,1 lnvorderopbrengsten

To l aa l wat ersch.1ps belo1.sl i ng ~n

G Int e rne verrekeninge n
6.1 Onltrokkingen aan voorzieningen
Totaal Inte rne verreke ningen

TOTAAL BATEN
To t aal saldo van bat en on last en

8&

.

,. ,,. ..,..

lT~:,

r..:J"t':'"·,'ilil

'

tI!l0

.TT,

l.g.J.CJ w:.fliJ
..,~ r-.1 1

o\.-11111

1

993
1.201

8&
196
994
1.27G

86
196
994

i.216

86
185
931
i.202

63
74

7.649
1,762
443
1,/24
11 ,S78

7.75 1
l ,9SO
562
1.279
1I.S42

7.975
2,0 10
568
1.34 7
11.900

7.95S
1.995
557
1.70 2
12. 209

20
1S
11
.355
•309

12
426
22
282

31
381
18
318
21
21
9
1.800
4 .443
7,042

31
381
18
318
21
21
9
1.886
4.S 11
7, 196

4
438
19
322
27
21
13
2.099
4.258
7,201

·2 13
253
.5

885

200
200

200
200

2S
25

17S
175

22,248

20,0GO

20, 572

20.6 3 7

·6 5

122

20

17
13
1.17 4
6.0 18
8.584
885

0

0

11

27

.57

1
·4
-6
0
·4

0

0

0

0
0

0
0

0
0

57
S7

0

0

21
21

21
21

16.880

17,362

17.371

g

16.880

17.362

17.371

9

0

0

5
5

s

3,180
3. 180

3.210
3,210

4.755
4,755

1.54S
1.54S

0

0

0

20.572

22. 152

I.S80

l.51 5

1.5 15

sog

S09

2 .0 24

2.024

18.650
10
18.660
4
4

3,543

3,543

59
59
22.32 3
75

Toevoegingen o n o nt rckking rucrvos
Onttrekkingen aan bestemmlngs1ese1ve
Resultaat

,r

, ,, ..-,1ar,1:1,co

t1!m

75

37

20 .060

5

Hieronder worden de afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde begroting weergegeven voor zover zij
een bedrag van€ 25 .000 te boven gaan .

De volgende afkortingen worden gebruikt:
= incidenteel/structureel en
1/S
V/N
= voordeel/nadeel

Toelichting op de

l0sten

1 Rente en afschrijvingen

1.3 Afschrijvingen van activa
Het voordeel op de afschrijvingskosten wordt veroorzaakt doordat
in de begroting structureel rekening Is gehouden met nog in te
vullen investeringsruimte. In de begroting 2016 bedroeg deze
ruimte€ 325 .000, echter deze is voor een beperkt deel ook
gebruikt. In de begroting is gerekend met € 60.000
afschrljvlngslast op de Investeringsruimte. Doordat de
investeringsruimte zeer beperkt is benut, zijn ook deze kosten
grotendeels niet gemaakt.

V

63

2 Personeelslasten

2.5 Personeel van derden
Niet alle formatieplaatsen zijn volledig benut. Het tekort in de
formatie is opgevangen door personeel op tijdelijke basis in te
huren. Daarnaast Is personeel Ingehuurd ten behoeve van
personeelsleden die ten laste van de reorganisatiereserve zijn
gekomen.
3 Goederen en dienstet1 van derden

(t.film

l

l.!

3.1 Duurzame gebruiksgoederen
In de begroting is rekening gehouden met een stelpost van
€ 31 .ooo voor kleine aankopen, welke niet voor investering in
aanmerking komen, zoals kleine uitbreidingen of vervangingen
kantoormeubilair en ICT middelen . In werkelijkheid was dit relatief
beperkt aan de orde Is voor€ 4 .000 aan kleine aanschaffingen
gedaan.
3.2 Overige gebruiksgoederen en verbruiksgoederen
In de begroting is rekening gehouden met een besparing van
€ 87.000 op druk en bindwerk als gevolg van het aanbesteden
van deze dienst. Het blijkt dat de ingeschatte besparing lager is
uitgekomen dan ve rwacht. Verwacht werd dat de kosten zouden
afnemen van€ 380.000 In 2015 tot€ 293 .000 (begroot 2016)
inclusief het toetreden van twee nieuwe gemeenten.
In werkelijkheid zijn de kosten, ondanks de toetreding van twee
nieuwe gemeenten, gelijk gebleven ten opzichte van 201 5. Er
heeft dus wel een besparing plaatsgevonden, echter deze is
minder groot dan verwacht.
3.9 Onderhoud door derden
Het nadeel op onderhoud door derden wordt veroorzaakt door
een overschrijding op de automatiseringskosten. Er werd verwacht
dat de incidentele bijdrage van€ 300.000 aan het Programma
Gegevensbeheer uit de reguliere begroting kon worden voldaan,
echter dit bleek niet mogelijk.
38
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3.10 Overige diensten door derden
Het voordeel van€ 253.000 op overige diensten door derden Is
als volgt te specificeren naar voor- en nadelige afwijkingen groter
dan € 1 00.000 oer kostensoort:

Laciere uitqaven voor:
Bankkosten
Dienstreizen
Uitbestede werkzaamheden, dwanqinvorderinci
.Juridische kosten
Onderzoek samenwerklno oemeenten
Totaal voordeliae afwiikinaen

S/I

V

253

130
142

426

121
105
924

Hociere uitciaven voor:
Werkzaamheden WOZ
Porti• en vrachtkosten
Totaal nadeliae afwllkinaen

347
634

Saldo voordelicie en nadellqe afwllklnaen (ciroter dan € 100.000)

290

287

Deze afwijkingen zijn als volgt te verklaren:
De bankkosten zijn lager dan begroot doordat de begroting is gebaseerd op de verwachte kosten
van de aanbesteding . Daarbij Is gerekend met tien termijnen voor de automatische incasso. Als
gevolg van de nieuwe productieplanning van de belastingaanslagen wordt voor meerdere
deelnemers in minder termijnen de incasso uitgevoerd, wat een kostenvoordeel oplevert. Wanneer
bijvoorbeeld de aanslag in Juni wordt opgelegd, dan vindt de incasso plaats in zes termijnen van
juli tot en met december.
De kosten van dienstreizen liggen onder begroot, omdat de kosten samen met de reiskosten
woon -werk onder personeelskosten worden verantwoord. Onder die rubriek is geen overschrijding
zichtbaar, omdat tegelijk ook een aanzienlijke besparing is gerealiseerd als gevolg van het
Invoeren van een nieuwe vergoeding sregeling voor reiskosten.
De kosten van uitbesteed werk en dwanginvordering liggen onder begroting, doordat het effect op
de kosten door de Europese aanbesteding van deze dienst veel groter is dan verwacht.
De juridische kosten zijn lager dan begroot doordat de verwachte uitbetalingen aan No-Cure-NoPay (NCNP) bureaus lager zijn dan verwacht.
De kosten van onderzoek naar samenwerking met gemeenten zijn lager begroot, omdat In 2016
meer de focus is gelegd op ander verbeterpotentieel.
De kosten voor werkzaamheden WOZ zijn hoger uitgekomen dan begroot. Dit was het gevolg van
het meer extern uitbesteden van werk om de opgelegde doelstellingen te realiseren .
De kosten van porti- en vrachtkosten zijn hoger dan de begroting uitgekomen, omdat de verwachte
besparing op de aanbesteding niet volledig gerealiseerd is. Er was gerekend op een afname van de
kosten van€ l .271 .000 in 2015 tot€ 921.000 (begroting 2016) . In werkelijkheid Is een afname
van de kosten tot€ 1, 1 milioen cierealiseerd.

S Toevoeging voorzieningen/onvoorzien

5.2 Onvoorzien
Betreft het niet gebruikte bedrag "onvoorzien". Er is in oktober
een bestuursbesluit geweest over een uitgave van€ 25.000 ten
laste van onvoorzien voor de aanbesteding bancaire diensten.
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Toelichting op de baten
5 Waterscltapshe/astingen

5.1 lnvorderopbrengsten
De invorderopbrengsten zijn€ 1.545.000 hoger dan begroot
uitgekomen als gevolg van het wegwerken van achterstanden.
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4.2.3 Wet Normering Topinkomens
Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semi publieke
sector, kortweg Wet normering topinkomens (WNT) ing egaan.
Hel Waterschapsbesluit bepaalt dat in het jaarverslag een paragraaf moet worden opgenomen die
Informatie bevat over topinkomens, zoals bedoeld in deze wet.
Op grond van de WNT mag het inkomen van topfunctionarissen In de (semi) publieke sector niet meer
bedragen dan € 179.000.
De WNT definieert het begrip topfunctionaris voor instellingen in de (semi)publîeke sector als:
1. de leden van de hoogste uitvoerende en toezichthoudende organen;
2. de hoogste ondergeschikte of de leden van de groep hoogste ondergeschikten aan dat orgaan en;
3. degene of degenen belast met de dagelijkse leiding .
Onderstaand overzicht toont de leden van het algemeen bestuur van GBLT. Tussen haakjes staat de
functie vermeld die de leden in hun eigen organisatie vervullen.
Voon:it ter

V. Doorh
(DB-lid Waterschap Vallei en Veluwe)
duur dienstverband
Plaat sve rvange nd voorzitter
B.J. liusslhk
(DB-lid waterschap Rijn en Ussel)
duur dienstverband

1-1 -2016 t/m 22 -11 -2016

1-1-2016 rn1 22-11-20 16

Voorzitter

11.J. 8usslt1k
(DB•lid waterSchap Rijn en Ussel)
duur dienstverband

2 3-11·2016 t/lll 3 1-J 2-2016

W. Stegeman

(DB-lid watersc hap Vechtstromen)
duur dienstverband

1·1·2016 t/m 31·12-2016

C.A.A.A. Maenhout

(DB•lid watcr~chap Zuider"eeland)
duur dienstve rband

1-1-2016 t/m 31-1}-2016

K.H. Odink
(DB-lid waterschap Drents Overijsse lse De lta)
duur dienstverband

l ·J.2016 t/m 31 · 12-20 16

B.

van Vreeswijk

(DB-lid waterschap Vallei en Veluwe)
duur dienstverband

23 -11 ·2016 t/m 31-12 -2016

T. van Amerongen

(Wethouder gcmc<:nt<: Dronten)
duur dienstverband

1·1·2016 t/m 31-12-2016

A.J. Dragt

(Wethouder gemeente Leusden)
duur dienstverband

1-1-2016 t/m 31 -12-2016

W. van Vl!elen

(Wethouder gemeente Nijkerk)
duur dienstverband

1-1 -20 16 t/rtt 31-12 ·2016

J.E. Brink

(Wethouder gemeente Zwolle)
duur dienstverband

1-1-2016 t/m 3 1-12-2016

Jl, .W.J. van Leeuwen

(Wethouder gemeente Dalrscn)
duur dienstverband

1-1-2016 t/m 31-12-2016

M. Nagel

(Wethouder gemeente Bunschoten)
duur d Ie nstve rband

1•1•2016 t/ m 31 •12•2016
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De leden van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur van GBLT ontvangen geen bezoldiging en
geen onkostenvergoeding van GBLT.
In onderstaand over zicht worden de beloningsgegevens van de topfunctionarissen, zoals bedoe ld in de
WNT, weergegeven.

Duur dienstverband In 2016

1/ 1 tm 3 1 -12

Omvang dienstverband (In fte)
Gewezen topfunctionaris?

nee

Ec hte of fictieve dienstbetrekking?
Individueel WNT-maximum

ja

179.000

Be zoldiging
Beloning

113.44 3

Belastbare onkostenvergo eding en
Beloningen betaalbaar op termijn

14.461

Subtotaal

127.904

•/- Onverschuldlgd betaald bedrag
Totaal bezoldiging

0

127.904

Gegevens 2015
Duur dienstverband in 20 15

1/ 4 tm 31-12

Omvang dienstverband 201 5 (in fte)
Bezoldiging 2015
Beloning

85.406

Belastbare onkostenvergoedingen
Belo ning en bet aalbaar op termijn

11 .172

Totaal be:zoldiging 2015

96.578

Indiv idueel WNT-maximum 201 5

178.000
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4.2.4 De exploitatierekening naar kostendragers
Voor de Jaarrekening wordt de kostendrager gezien als de deelnemers die de lasten van het GBLT voor
haar rekening nemen .
De kosten van GBLT worden enerzijds door de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling
gedragen en worden anderzijds verworven door, aan belastingplichtigen in rekening gebrachte,
lnvorderkosten voor het verzenden van onder andere aanmaningen en dwangbevelen.
De netto exploitatielasten worden volgens de in de Bijdrageverordening GBLT 2016 neergelegde
verdeelsleutel aan de deelnemers in rekening gebracht. Deze kosten worden (schematisch) als volgt
verdeeld.
S ecifiek

Spec ifiek

Generiek

Hefflngs~
cechnolo Ie

DI FTAR

W2

G2
primair aand•e l w s.ca mobv aant al hul, houcl•ns so 96
en 50 911 W O Z

ate l'!,ysteem
so 96
obv V E's 2owe1

bedrijf\> 1111 h utst,

<:cow el
v.ront ro ln lglng1•

h effing &IS
zulve r t11g111e mno>

W2

ln o •z •t• non 4 5 n
WOZ O bje c ten H

2016 : 7, S H'6

a a n t al

WOZ Obl e ct en

a a,ulàOên

\'\OZ Obleeten

CG

G2

C6

HA O ngt b 18 1'

WS

Het resultaat zoals weergegeven in de exploitatierekening naar kosten- en opbrengstsoorten
(hoofdstuk 4.2.2), Is na bestemming€ 2.023.960 positief, waardoor de door de deelnemers te betalen
bijdrage daalt van€ 17.361.982 naar€ 15 .338.022.
Dit leidt tot de volgende uitkomst per deelnemer.

Drents Overijsselse Delta
Rijn en Ussel
Vallel en Veluwe
v echtstromen
Zuld erzeeland
Bunschoten
Dalfsen
Dronten
Leusden
Nijkerk
Zwo lle
Totaal

2.2 83.402
2.322 .331
4 .304 .076
2.902.579
1 .6 2 3.591
2 5 7.331
396.22 8
531 .387
391 .446
571 .573
1 .77 8 .038

1.919 .819
1 .952.544
3.7 14 .971
2.440.486
1.391 .778
256 .827
395 .496
530 .347
390 .680
570 .517
1.77 4 .5 57

363 .583
369.787
589 .105
462.093
2 31 .81 3
504
732
1.040
766
1.056
3.481

17.361.982

1S.338.022

2.023.960

-- -
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De gemeenten kunnen op de in rekening gebrachte bijdrage nog BTW compensatie toepassen. Deze Is
in onderstaande tabel opgenomen.

Bunschoten
Dalfsen
Dronten
Leusden
Nijkerk
Zwolle

Totaal

13 .000
20.000
26.000
18.7 50
28.000
82 .000

19.624
28 .537
40 .52 3
2 9 .8 5 1
41.148
135.591

187. 750

295.274

4.2.5 Exploitatierekening naar programma's
In dit hoofdstuk wordt normaliter de realisatie van de begroting naar programma's opgenomen. De
gerealiseerde doelstellingen worden dan per programma in beeld gebracht.
Aangezien bij GBLT gegeven de aard van de uitgevoerde bedrijfsactiviteiten slechts sprake is van één
programma, te weten belastingheffing en inning, is dit hoofdstuk niet verder ingevuld .
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Hoofdstuk 5 - Besluit tot vaststelling van de jaarrekening
Op grond van artikel l 04 van de Waterschapswet Is het jaarverslag 2016, met daarin opgenomen de
jaarrekening 2016 zal op 29 maart 2017 in openbare vergadering vastgesteld door het algemeen
bestuur van GBLT.
De jaarrekening 2016 sluit af met een resultaat voor resultaatbestemming van€ 2.023.960 positief.
Het algemeen bestuur besluit dit resultaat op basis van de verdeelsleutel uit de Bijdrageverordening
GBLT 2016 te verrekenen met de deelnemers.
Daarnaast besluit het algemeen bestuur de Reorganisatiereserve 2014-2016 nog twee Jaar aan te
houden.
Zwolle, 29 maart 2017

/2\\T&~
Het algemeen bestuur,

De voorzi tter,

M.A. van Helden

t\S

Hoofdstuk 6 -- Controleverklaring
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Bijlagen
De volgende h(l/c,9en lijn opgenomen:
A ,. Lijst met gehruiklf! afkorUn,qen

B · Kengetal/en

C - Staat van vaste activa
D - swm wm pe.rsoneefsfasien
E - ToelichUn9 pro~m;imma Gegevensbeheer

r ,. Toelichting Transitie. WOZ

G ···· Tóelic:fnin!J inhaalslag invordering
/·/ - Ovf.!rzic:ht verantwoording helastinyen 2016
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Bijlagt~ A lijst met gebruikte afkortingen
BAC
BHV
Bil

BRK
BRP

Fido

l&A

ICT
IT
KCC
1..VWOZ
MT

NCNP
NVVK

occ
PBB

Q

RBVW

TDK

WOZ

Basisadministratie adressen en gebouwen
Besluit b,Jgrotîng en verantwoordin~J provincies en gemeenten
!ledrijvenlnve:;t{~tlngs:wrw
8asisre9istralit' Kadaster
Basisregistratie personen
Wet FinanciNinfJ decentrale overheden
lnfornrntise.rin9 en auwrnafü;t.:dn9
Informatie- E!n communicatiNt~chnologie
Informatietechnologie

Kl.,nt Contact Centrum

Landelijke Vo(lr:df?ning WOZ
Mana9ementteam
No cure no pay
Nf\derlanclsti Vt1reniglng wor Volkskrtidier
Online Contact CentE~r systeem
Persoonsgebonden basisbudget
kwartaal
Regeling bt'leldsvoorbereidin9 watfirschappen
Tariefsdifferentfatiekaan
Wet waardering onroerende zakt~n
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Bijlage B l<engetallen
Drents Overijsselse~ Delta
Rijn en Ussel
Vallei en Veluwe

Declnernende waterschappt>.n in 20 l 6

Vechts tromt~ n
Zui<forzeeland
Dronten

Leusden
Nijkerk
Zwol!!;
Dalfsen

Bun~choten
Provincies waarin de deelnemers zijn çJelegen

Drenthe

Flevoland
Gelderland
Overijssel
Utrecht
Crootte van het verzorqingsgebit~d

1, l 75 mln. hectare

Aantal 9emeenten in het verzorgingsgebîecl per 31 -l 2-20 l ti

93

Aantal inwoners in het verzorgin9s9ebied PN 31-12-2016

3,6 mln.

Aantal in 2016 verzonden aa.nslagblljett(rn

2,l rnln,

Aanrnl in 2016 op de aanslagbiljetten op9enomen aanslagregels

6 mln.

Aa.ntal in 2016 ve.rzonde.n aanmanin9en

2.40,000

Aantal in 2016 verzonden dwanç1bevelen

102.000

Totaal 1t1 2016 t)pgelegd aanslaçJb~>drag
Waarvan:
ten he.hoeve van de warnrschappen
tl!n behoeve van de gemeenten

f 625 mln.
i· 514 mln.
€111mln.

Totaal aantal be2(\tte forrnatieplaatsen per 31 ·12··2016

149, 16

Telefonische bereikbaarheid in 2016

95%

Aantal klachtt~n in 2016
Waarvan geç1rond verklaard

52%

125

45.900

Aantal bezwaarschr lften in 201 6
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Bijlage C Staat van vaste activa

Exact financiële administratie

Project Frnntoffice
Pmject nie.,,.,e beJastin9applicat ie
Oracle lic1.>ntie"s
8GT lmplementatiie
Project Addcomm dl\Jkwe~<

Bedrijfs9e bouwen
Velbo,.,..,in9 Zwolle Lubeckplein
Vervoe:rmidd ete:n
Oienstauto·s

Oienstauto·s

Die nstauto's

DDenstauto·s

Ove:rige m•n eriëre: vaste a.c.t rva
K antoo nneubllair

Telefooncentrale G9tT (20 11)
Citrix Hardware [20121

t<antoonneubifa.t r tubeckple:in Zwolle

Infrastructuur L.ubeckplein Zwolle
Schennen vergaderruimtes en lounges
\!lerlcplelclcen lubeckplein Zwolle
Mobiele teleroons

s
s
s
s
s
4

201 l
2012
2012/2013
2013
2015
2015

10

20 1'1

6
6
6
6

2008/2010
2012
201S
20 16

107 .293
14 .490
4 7 .943

107.293

10
5
5
10

20 11
20 11
2012
2014
2014
2014
20 14
2014

59 .734
227 .553
188.S08
347.726
1 76 .474
79.41 5
1 58 .8>13
6 0 .471
2.809.840

59.734
227.55 3
150.807
37.670
38.557
17.207
57.360
23.517
886.820

37.702
3 10 .056
137.917
62-208
101.483
36954
1.923.020

5.645.942

2.936.806

2.709.136

5

5
3
3

ITocalen

37.086
181 .389
2.1 20.079
184 .S17
75.02 5
238.007
2.836.103

1.341.390 1
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37.086
145.11 1
1.682.572
1 10 .710
15.005
59.502
2.049.986 '

36-278
43 7.507
73.807
60.02 0
178.505
786.11 6

151.7 16 1

1. 189.674

7A l6
7.990

I

36 .278
437.S07
36 .90 3
1 S.005
59.S0 2
58S.195

1

7.074 1
39.952

1

50 .888 1

36.903
4S.015
119.00 3
200.9 22

1

133.421 1

1.0 56.253

1

2.425 1
7 .990
S.328

4.64 9
3 1.96 2
45 .S60

50 .888

37.70 2
H.773
35.21 3
15 .883
52.943
20.1 57
345.840

2 75.283
102.704
~6 .32S
48.S35
16.797
1.628 .068

50.888.

931.035

1.828.9_9()

Bijlage D Staat van personeelslasten
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2016
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1

Management team

6 ,00

523.127

107.272

l 0.140
4 78.81 1

640.539

781.520

368.390

2.816.62 3

Bedrijfsbureau

25 ,67

1.529.781

439.64 1

Heffen

36,57

1.865.142

457.518

6.092

54.804

2.383.557

3.222.201
2.237.433

Waarderen

20,21

874.53S

220.446

4.646

66.489

1.166.lTS

1.125.299

S,39

248.920

64.276

8.375

47.506

369.077

363.405

1 55.459

1.439.434

1.389.1 07

Heffingstechnologie
Innen

21 ,65

1.022.992

249.419

1 1.564

KCC

33,67

l .48S.088

370.252

19 .116

1.009.908

2 .884.365

2.780.162

149, 16

7.549.586

1.908.825

538.743

1.702.556

1 T.699.710

11.899.1 27

Totaal
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Bijlage E Toelichting programma Gegevensbeheer
Programma Gegevensbeheer
Het Programma gegevensbeheer dat in 2015 is gestart, is in 2016 voortgezet. Het programma
voorziet in aansluitingen op diverse basisregistraties. De aansluiting van een belangrijk deel
daarvan is In het verslagjaar gereallseerd .

De volgende deelprojecten zijn binnen het Programma uitgevoerd : Aansluiting basisregistratie
Kadaster, Inrichting Vicrea NIP, Invoering stuf 3, 10 adressen en RSGB, Aansluiting Landelijke
Voorziening WOZ,
Datakwaliteit, Releases en performance Key2Belastingen.
In 2016 heeft een, voor de aansluiting noodzakelijke, conversie naar het RSGB-datamodel
(Referentiemodel Stelsel van Gemeentelijke Basisgegevens) plaatsgevonden. Vervolgens zijn vier
gemeenten (Dronten, Dalfsen, Bunschoten en Leusden) succesvol aangesloten op de Landelijke
Voorziening WOZ. In 201 7 volgen de gemeenten Zwolle en Nijkerk. De aansluiting op de
Basi sregistratie Kadaster (BRK) gerealiseerd. GBLT Is In 2016 aangesloten op de Berichten box van
MijnOverheid, waar nu naast de WOZ gegevens ook de belastingaanslagen van GBLT te vinden
zijn.
De conversie naar het RSGB-model leidt tot betere datakwaliteit, maar daar is veel inspanning voor
nodig . Uit het project komen (401) lijsten van gegevens die niet conform de standaarden in het
systeem zaten. Binnen het deelproject datakwallteit zijn deze vanaf oktober met de
scrummethode aangepakt. Op dit moment zijn alle fouten hersteld, en kunnen we het project
afsluiten .
Reeds In het begin van het Programma Is de firma Vlcrea gekozen als leverancier van een Datauitwisselingsplatform (gegevensmagazijn). Het hoofddoel was om gegevens tussen GBLT en
waterschappen eenvoudig te kunnen uitwisselen. Door voortschrijdende technieken en Inzichten
(ook bij de landelijke overheid), is een dergelijke werkwijze voor het ontsluiten van gegevens niet
meer opportuun. Tege lijkertijd tellen wij vast dat Vicrea zijn prijzen enorm heeft verhoogd en dat
het contract In 201 7 afloopt (met mogelijkheid tot verlenging). Binnen het Programma beraden wij
ons daarom op een nieuwe route en richten wij ons niet meer op doorontwikkeling van het
Vicreaplatform.
De in het accountantsrapport van begin 2016 genoemde aanbevelingen voor datakwaliteit en het
beheersen van de uitval, waarmee wij al langer worstelden, zijn binnen het programma
uitgevoerd. Samenwerking met diverse ketenpartners en met collega-belastingkantoren Is
vruchtbaar geweest en heeft geleld tot betere en snellere resultaten dan voorheen.
Onder de paraplu van het Programma Gegevensbeheer zijn In 2016 ook een tweetal nieuwe
versies van Key2Belastlngen succesvol gei'mplementeerd.
In nauwe samenwerking met de leverancier is er aandacht geweest voor slechte performance van
het systeem. Stap voor stap worden maatregelen genomen en oplossingen bedacht om de
performance te verbeteren. Dit heeft deels succes gehad, maar Is nog niet bevredigend.
In 2017 zal het Programma worden afgerond, nadat de nasleep van de laatste aansluiting op de
LV WOZ Is verwerkt (begin tweede kwartaal) . Tegelijkertijd dienen zich nieuwe releases, nieuw aan
te sluiten basisregistraties, nieuwe digitale eisen voor overheden (digitale agenda 2020) aan. Het
werk is dus nog lang niet gedaan. Begin 201 7 zullen wij ons beraden hoe wij met deze
aankomende uitdagingen zullen kunnen omgaan, zodat GBLT niet alleen de ontwikkelingen kan
bijbenen, maar ook toonaangevend In belastingen kan zijn.
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Bijlage F Toelichting Transitieplan WOZ
T ran$itieplan WOZ

In 2015 is gestart met een transitie bij de ui tvoering van de WOZ. Een eerste belangrij ke st ap was het
" promoveren" van een team naar een afdeli rig WOZ. Hierdoor is er voortdurende managementaandacht voor
d it onderdeel. In een transitieplan is een lijst van benodigde inspanningen en acti viteiten opgesteld. waarmee
de kwaliteit van de WOZ- uitvoering zou moeten ver beteren.

In 2016 is het transl tieplan geactualiseerd en is onvermi nderd gewerkt aan de uitvoering van verbeteracties.
Di t heeft gelel d tot uitbreiding van capaciteit in kwantitatieve en kwalitatieve zin, communicatiestructuren zijn
opgezet, monitoring en analyse van gegevens is Ingericht. processen zijn gestroomlijnd. De in het overzicht
genoemde ac tiviteiten zijn alle uitgevoer d. Di t heeft geleid tot de waardering " Vol doende" van de
Waarderingskamer.

Nog steeds is er veel wer k te verzetten en veel te verbeteren, maar de transitie beschouwen w ij al s afgerond.
Vanaf hier is het een cont inu proces van verbeteren.
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Bijlage G Toelichting inhaalslag invordering

Inhaalslag Invordering

Vanwege de opgelopen achterstanden bij het invorderen van openstaande posten, Is In 2015 middels
een aanbesteding een externe partij aangetrokken om een inhaalslag te kunnen maken.
Vanaf Juli 2015 zijn 76 .500 aanslagen van de belastingjaren 2014 en ouder aangeleverd aan het
kantoor dat dwanginvorderingswerkzaamheden voor GBLT uitvoert. Hiervan zijn momenteel nog een
klelne 12.000 aanslagen in behandeling. Van de 64.500 aanslagen die zijn afgehandeld is 54%
betaald, 31 % retour gekome n met voorstel de aanslagen om diverse redenen oninbaar te
beschouwen en 15% om overige redenen retour gekomen. Voor de laatst genoemde categorie
worden nog onderzoeken en acties uitgevoerd om alsnog betaling van de aanslagen te
bewerkstelllgen.
Deze acties hebben geleid tot grotere bedragen oninbaar dan wij gewend waren. Daar staat tegenover
dat er, zoals genoemd, meer dan de helft van de openstaande vorderingen is betaald . Bovendien is ,
als gevolg van de lnvorderactiviteiten, een groter bedrag dan voorzien aan lnvorderopbrengsten ten
gunste van de GBLT-exploltatle gekomen.
Dit traject is hiermee tot een einde gekomen. Alle achterstanden zijn weg. Soms Is er reden om een
openstaande post nog niet af te sluiten, bijvoorbeeld als er nog een betalingsregeling loopt. De laatste
restanten zullen In het eerste kwartaal van 20 1 7 worden verwerkt.
Voor de oude vorderingen in het voormalig Tricijngebied ziet het er zo uit:

22.697

28.160

1.829.601 25

57 5%

286

4 .280.439 84 2.419.245 19

56 5%

273

3.183.099 08
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