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Voorgesteld raadsbesluit    

De raad besluit 

I.  de zienswijze op de ontwerp begrotingswijziging 2019 en de ontwerp begroting 2020 van het Noordelijk 
    Belastingkantoor vast te stellen; 
II. het college te verzoeken het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor daarvan in kennis te stellen. 
 
  

 

 

 Samenvatting     

Dit voorstel bevat een concepttekst zienswijze op de ontwerp begortingswijziging 2019 en de ontwerp 
begroting 2020.  

B&W-besluit d.d.: 9-9-2019 
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Vervolg voorgesteld raadsbesluit 

Voorgestelde tekst zienswijze, te richten aan het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor 
 
De gang van zaken bij het Noordelijk Belastingkantoor baart ons grote zorgen. Wij constateren dat het 
Noordelijk Belastingkantoor de doelstellingen uit het bedrijfsplan dat ten grondslag ligt aan de oprichting 
tot nu toe niet heeft kunnen waarmaken. Integendeel, de besparingsdoelstellingen worden niet gehaald en 
de dienstverlening aan onze inwoners is niet op peil.  
Wij constateren tegelijkertijd dat uw bestuur doordrongen is van de ernst van de situatie en inmiddels ook 
maatregelen heeft genomen die een reëel perspectief bieden op een organisatie die (op termijn) weer in 
control is.  
De aanpak waartoe u heeft besloten is wat ons betreft het vertrekpunt op weg naar een organisatie die de 
belastingtaken van onze gemeente op een zorgvuldige wijze uitvoert.  
Uw aanpak vraagt van ons als deelnemer een extra financiële inspanning. Wij verwachten van u een 
constante aandacht voor een efficiënte besteding van deze middelen en de daarvoor te leveren prestaties, 
richting onze inwoners.  
 
Aanleiding en doel    

Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor heeft op 26 augustus jl. een ontwerp begrotingswijziging 
2019 en de ontwerp begroting 2020 van het Noordelijk Belastingkantoor vastgesteld. Op grond van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen heeft uw raad de mogelijkheid hierop een zienswijze in te dienen.       
 
Kader     

Wet gemeenschappelijk regelingen 

 
Argumenten en afwegingen     

Voor meer informatie over de resultaten van externe onderzoeken naar de bedrijfsvoering van het 
Noordelijk Belastingkantoor, de besluiten die het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor heeft 
genomen om het Noordelijk Belastingkantoor weer in control te krijgen en de financiële consequenties 
daarvan verwijzen wij naar de brief die wij u gestuurd hebben. 
 
Maatschappelijk draagvlak en participatie     

- 
 
Financiële consequenties     

De effecten van de ontwerp begrotingswijziging 2019 en de ontwerp begroting 2020 op de Groningse 
deelnemersbijdrage lichten we hierna kort toe.  
 
Begrotingswijziging 2019 
De totale bijdrage van de waterschappen en de gemeente aan het Noordelijk Belastingkantoor is in de 
prim

Dit bedrag bestaat overigens voor veertig procent uit kosten voor de aansluiting van de voormalige 
gemeente Haren i.v.m. de herindeling. Deze kosten waren niet meegenomen in de primitieve begroting 2019 
van het Noordelijk Belastingkantoor maar al wel in onze begroting 2019. De totale deelnemersbijdrage van 

duizend euro gedekt worden uit de begroting 2019 en een extra voordeel van de btw op investeringen. Het 
tekort van 95 duizend verwerken wij als een negatief resultaat in de jaarrekening 2019. 
 
Begroting 2020 
De totale bijdrage van de waterschappen en de gemeente aan het Noordelijk Belastingkantoor is in de 

 

2020 is 367 duizend euro. Dit betrekken we bij het opstellen van de gemeentebegroting 2020.  
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In het meerjarenbeeld 2020 - 2023 van het Noordelijk Belastingkantoor is de deelnemersbijdrage voor 
Groningen als volgt geraamd: 
 
2020   2021   2022   2023   

       
 
De deelnemersbijdrage voor de jaren na 2020 kunnen we binnen onze begroting opvangen met de daarvoor 
beschikbare middelen.  
 
De ontwerp begrotingswijziging 2019 en de ontwerp begroting 2020 van het Noordelijk Belastingkantoor 
zijn gevoegd bij de brief die wij u gestuurd hebben.   
 
Overige consequenties     

- 
 
Vervolg     

Het Noordelijk Belastingkantoor heeft van de provincie uitstel gekregen voor het vaststellen van de 
begroting 2020 tot 1 december.  
 
Lange Termijn Agenda     

- 
 

 
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Groningen, 
 
de burgemeester,     de secretaris, 
 
 
Peter den Oudsten     Diana Starmans 
 

 

Dit raadsvoorstel is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


