
 

 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Met deze brief stellen wij u in de gelegenheid uw zienswijze te geven op de 

ontwerpbegroting 2021 van het Noordelijk Belastingkantoor. Deze  ontwerp-

begroting is door het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor op 11 mei 

vastgesteld. U treft de ontwerpbegroting aan als bijlage bij deze brief.   

 

Ontwerpbegroting 2021 

Op 22 april hebben wij u de Kadernota 2021 van het Noordelijk Belasting-

kantoor toegestuurd. De kadernota bevat de algemene beleidsmatige en finan-

ciële kaders voor 2021. Deze kaders vormen de basis voor de ontwerpbegro-

ting. De ontwerpbegroting wijkt op enkele punten af van de kadernota. Deze 

afwijkingen lichten we toe. 

 

Ten opzichte van de kadernota zijn enkele budgetten verlaagd met in totaal 

115 duizend euro. Hier staan enkele uitgavenstijgingen tegenover die niet in 

de kadernota waren voorzien. Relevant voor Groningen zijn: 

1. kostenontwikkeling CAO en sociale lasten (200 duizend euro); 

2. kosten wettelijke verplichting CISO-functionaris (40 duizend euro). 

 

Ad 1 Ten opzichte van de kadernota wordt nu een extra stijging van de loon-

kosten begroot van 200 duizend euro. Voor 2020 zijn de loonkosten te laag 

ingeschat en dat vertaalt zich door naar 2021. 

 

Ad 2 Het Noordelijk Belastingkantoor is wettelijk verplicht een Chief Infor-

mation Security Officer (CISO-functionaris) aan te stellen. De functie van 

CISO kan niet binnen de huidige formatie van het Noordelijk Belastingkan-

toor worden opgevangen. In de ontwerpbegroting 2021 is hiervoor een post 

van 40 duizend euro opgenomen.  
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Het voorstel uit de kadernota om de post onvoorzien met 115 duizend euro te 

verhogen is door het bestuur niet gehonoreerd.  

 

Per saldo stijgt de totale deelnemersbijdrage door deze ontwikkelingen met 

125 duizend euro. Het Groningse aandeel in deze stijging is 55 duizend euro. 

Deze stijging kunnen we niet binnen de begroting opvangen. We betrekken 

de stijging van de deelnemersbijdrage voor het Noordelijk Belastingkantoor 

bij de voorbereiding van de begroting 2021 (voorbeslag). In dit verband mer-

ken we nog op dat de jaarrekening 2019 van het Noordelijk Belastingkantoor 

een positief resultaat laat zien. Het bedrag dat wij als deelnemer terugontvan-

gen is 149 duizend euro. 

 

De ontwerpbegroting laat een stabiel beeld zien en de ontwikkelingen die 

leiden tot de stijging van de deelnemersbijdrage zijn autonome ontwikkelin-

gen. Ons college ziet daarom geen aanleiding voor een zienswijze.  

 

Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw zienswijze te geven op 

de ontwerpbegroting 2021 van het Noordelijk Belastingkantoor verzoeken wij 

u die voor 30 juni aan ons kenbaar te maken. 

 

Kwartaalrapportage 

In uw vergadering van 30 oktober 2019 hebben wij u een kwartaalrapportage 

over het Noordelijk Belastingkantoor toegezegd. De rapportage over het eer-

ste kwartaal van dit jaar is als bijlage bij deze brief gevoegd. Wij wijzen u in 

het bijzonder op hoofdstuk 4 van de rapportage. In dit hoofdstuk rapporteert 

het Noordelijk Belastingkantoor over de voortgang van de verbetermaatrege-

len waarvoor u eind vorig jaar extra middelen beschikbaar heeft gesteld.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

loco-burgemeester,     secretaris, 

Roeland van der Schaaf    Christien Bronda 

 
 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 

 

 

 



 
Bladzijde 3 
  

 
 
 

 

 

 

 

 


