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1 zienswijze begroting

Wij stellen u voor kennis te nemen van:
De reactie van GBLT op de door de raad van de gemeente Zwolle ingediende zienswijze op de
begroting 2016.
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Toelichting op het voorstel

Inleiding
In de informatienota aan de raad van 15 juni 2015 hebben wij u geïnformeerd over de jaarstukken
2014, begroting en meerjarenbegroting 2016-2019 en de bestuursrapportage 2015 eerste kwartaal van
GBLT. Bij de jaarrekening 2014 hebben wij geen zienswijzen. De begroting 2016 hebben wij
beoordeeld mede bezien in het licht van de bestuursrapportage 2015 eerste kwartaal en daarover
zienswijzen ingediend. GBLT heeft hierop gereageerd. In de kernboodschap gaan we in op de reactie
Van GBLT op de ingediende zienswijze door de raad van de gemeente Zwolle op de begroting 2016.
Kernboodschap
GBLT gaat in op de verschillende onderdelen van de door de raad ingediende zienswijze.
GBLT geeft nogmaals aan dat zij onze zorgen begrijpen maar dat met de gevraagde middelen
aangetoond kan worden dat de waardering, heffing en inning volledig en juist plaatsvindt en dat het
contact met de belastingbetalers van een goed kwalitatief niveau is. De samenwerking met GBLT is
juist gericht op het behalen van deze uitgangspunten.
In de reactie van GBLT op de zienswijze wordt bevestigd, dat wanneer de uitvoering van de WOZ bij
de gemeente was gecontinueerd, dan zou de gemeente ook geconfronteerd worden met extra
uitgaven. Het betreft de No Cure No Pay (NCNP) en de verplichte aansluiting op de basisregistraties.
GBLT stemt in om gezamenlijk met Zwolle een analyse uit te voeren hoe de organisatie was toegerust
op het moment van de integratie. Deze analyse wordt in september uitgevoerd.
Ons verzoek om de gemeentelijke bijdrage over meerdere jaren te spreiden is niet overgenomen.
Belangrijke reden hiervoor is dat, zeker voor het onderdeel WOZ haast is geboden en de meeste
uitgaven in 2015 plaats zullen vinden.
GBLT zal voorzien in adequate monitoring van de besteding en de deelnemers informeren bij elke
reguliere bestuurlijke rapportage, zodat de bijsturing zichtbaar wordt.
Het tijdig aanbieden van jaarrekening, begroting en eventuele begrotingswijzigingen aan u als raad zal
GBLT borgen in haar P&C cyclus.

Consequenties
n.v.t
Communicatie

Vervolg
In september vindt er een gezamenlijke analyse plaats hoe de organisatie van GBLT was toegerust en
hoe daarop is bijgestuurd en welke veronderstellingen die bij de besluitvorming een rol hebben
gespeeld anders ingeschat hadden moeten worden. Op basis van de uitkomsten van deze analyse
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kunt u een debat in de raad voeren. De reactie van GBLT op uw zienswijze zal bij deze analyse
betrokken worden.
Openbaarheid

Burgemeester en Wethouders van Zwolle,

de heer drs. H.J. Meijer, burgemeester

mevrouw R.E. Riemersma MCM, secretaris
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Reactie GBLT op zienswijze

De raad van de gemeente Zwolle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 01-09-2015
besluit:

Aldus besloten in de openbare vergadering van 21 september 2015,

de voorzitter,

de griffier,

