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Zienswijze begroting

Geacht college,

Uw zienswijze op onze begroting 2016 is voorbesproken in de vergadering van ons dagelijks bestuur
van 3 juli j l . en besproken in onze vergadering van 8 juli 201 5.
Wij beantwoorden uw zienswijze met inachtneming van de begrotingswijziging die via de eerste
bestuursrapportage 201 5 van GBLT werd doorgevoerd.
Wij begrijpen uw zorgen over de kwaliteit van de uitvoering van de aan ons opgedragen belastingtaak en
het geld dat in 201 5 extra door u en onze overige opdrachtgevers moet worden geïnvesteerd om de
kwaliteit üp orde te brengen. Dat maatregelen noodzakelijk zijn vindt ook de Waarderingskamer, die wij
hebben betrokken bij onze opgave. Door de investeringen kan aangetoond worden dat de waardering,
de heffing en de inning volledig en juist plaatsvindt en dat het contact met de belastingbetalers van een
goed kwalitatief niveau is. Dat is met die woorden vastgelegd als onze missie.
We zijn ons er terdege van bewust dat de investeringen die wij daarvoor in 201 5 vragen, en die in
mindere mate doorwerken in onze begroting 2016 en meerjarenraming 201 7 - 2019, fors zijn en dat
deze, door verhoging van de bijdragen, extra drukken op de begrotingen van u en onze overige
opdrachtgevers.
Uit uw zienswijze lezen wij dat mogelijk de indruk is gewekt dat de extra kosten die GBLT in 201 5 gaat
maken voor een groot deel het gevolg zijn van onvoldoende voorbereiding op de toetreding van uw
gemeente tot de gemeenschappelijke regeling. Dat nuanceren we graag.
Ten eerste. Door GBLT is geld gevraagd ten behoeve van het voldoen van de kosten van de zogenaamde
'No Gure No Pay' (NCNP) bezwaren. Een grote kostenpost die niet in uw begroting voor samenwerking
en daardoor ook niet in de begroting van GBLT verwerkt waren. Dit is op zich logisch aangezien de
betreffende wet pas in 201 3 in werking is getreden. De effecten en het groeiende beroep op deze wet
werden pas later zichtbaar.
Daarnaast is binnen het Programma gegevensbeheer en het Transitieplan WOZ een som geld
gereserveerd voor het opwerken van data. Dit heeft geen betrekking op de voorbereidingen door uw
gemeente, maar is noodzakelijk voor de verplichte aansluiting op de Landelijke Voorziening WOZ en
overigens voor de verdere integratie van basisadministraties. Ook hiervoor geldt dat de begrotingen van
de gemeente Zwolle en GBLT hierin niet voorzagen. Met de begrotingswijziging is deze omissie
verholpen.
Zowel de kosten die betrekking hebben op de NGNP bezwaren als de kosten die betrekking hebben op
de aansluiting op de landelijke voorziening WOZ zouden ook ten laste van uw gemeente zijn gekomen
wanneer de gemeente niet was aangesloten bij GBLT.
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U geeft aan dat u wilt analyseren hoe de huidige situatie is ontstaan en welke veronderstellingen, die bij
de besluitvorming tot toetreding tot de gemeenschappelijke regeling, anders ingeschat hadden moeten
worden. GBLT wordt uitgenodigd die analyse gezamenlijk met Zwolle uit te voeren. Het lijkt ons zinvol
om ambtelijk te laten analyseren hoe de organisatie was toegerust op de integratie en hoe daarop is
bijgestuurd; zinvol om daarvan te leren voor de toekomst. We stemmen in met een analyse door uw en
onze ambtelijke staf.
Uw aanbeveling om de gemeentelijke bijdrage over meerdere jaren te spreiden wordt niet door ons
gevolgd. De reden hiervoor is dat de deelnemers in overwegende mate hebben aangedrongen op een
financiering ineens en afdoende. Ook overwegen we dat een splitsing van kosten over 201 5 en 2016 bij
gemeentelijke deelnemers weinig verschil zal opleveren, omdat juist het WOZ plan met spoed moet
worden uitgevoerd in 201 5. Afweegbaar is om de kosten voor het Programma gegevensbeheer te
spreiden over meerdere jaren. Dat lijkt ons niet verstandig. U geeft zelf ook aan dat de
verbetermaatregelen urgent en noodzakelijk zijn. Wij zullen voorzien in adequate monitoring van de
besteding en de deelnemers informeren bij elke reguliere bestuurlijke rapportage, zodat de bijsturing
zichtbaar wordt.
Uw opmerking over het tijdig aanbieden van jaarrekening, begroting en eventuele begrotingswijzigingen
aan u als gemeenteraad nemen wij ter harte, ook nemen wij uw aanbeveling over de formele
vereisten/termijnen voor besluitvorming in een bijsluiter aan te leveren over. Wij dragen er zorg voor dat
tijdige aanlevering zal worden geborgd in onze P&G cyclus.

Hoogachtend,
Het algemeen bestuur,

M.A. van Helden
Directeur

T.J. Boersma
Voorzitter
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