
 

Geachte heer, mevrouw,  

 

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

ontwerpbegroting 2022 van het Noordelijk Belastingkantoor. Deze ontwerp-

begroting is door het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor op 10 mei 

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

 

Ontwerpbegroting 2022  

Op 21 april hebben wij u de Kadernota 2022 van het Noordelijk Belasting-

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

ciële kaders voor 2022. De ontwerpbegroting 2022 sluit hierop aan.  

 

Naar aanleiding van de lastige start van het Noordelijk Belastingkantoor heeft 

het bestuur in 2019 maatregelen genomen om het Noordelijk Belastingkan-

toor weer in control te brengen. Voor de uitvoering van die maatregelen heb-

ben de deelnemers voor de jaren 2019 - 2022 extra incidentele middelen be-

schikbaar gesteld. Het gaat om extra middelen voor externe inhuur om achter-

stand weg te werken en te voorkomen. In de vorige begroting over 2021 zijn 

alle extra incidentele bijdragen al volledig afgebouwd. In de ontwerpbegro-

ting 2022 zijn geen extra incidentele bijdragen opgenomen. 

 

Voor de begroting 2022 wordt de totale bijdrage van de deelnemers geraamd 

op € 14.832.000. Het Noordelijk Belastingkantoor wil in 2022 de werkzaam-

heden die een structureel karakter hebben zoveel mogelijk opnemen in de 

vaste formatie. Hierdoor neemt de vaste formatie en stijgen ook de salarislas-

ten. Daar staat een verlaging van het budget voor externe inhuur tegenover. 

Ook de reiskosten woon-werkverkeer en de ICT-kosten gaan in 2022 omlaag. 

Per saldo daalt de totale deelnemersbijdrage in 2022 met € 323.000 ten op-

zichte van de begroting 2021. Voor Groningen daalt de deelnemersbijdrage 

met € 155.000.  
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De ontwerpbegroting 2022 geeft een stabiel beeld en daarom adviseren wij u 

om geen zienswijze kenbaar te maken.  

 

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

ontwerpbegroting 2022 van het Noordelijk Belastingkantoor verzoeken wij u 

die voor 1 juli aan ons kenbaar te maken. 

 

Vervolg  

•  Vaststelling van de begroting in de bestuursvergadering van het Noordelijk 

 Belastingkantoor van 12 juli.  

•  Toezending van de begroting aan Gedeputeerde Staten voor 1 augustus.  

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

 

burgemeester,     secretaris, 

Koen Schuiling    Christien Bronda 
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