
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

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

begroting 2023 van het Noordelijk Belastingkantoor. Deze ontwerpbegroting is door 

het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor op 9 mei jl. vastgesteld. U treft de 

ontwerpbegroting aan als bijlage bij deze brief.  

 

Ontwerpbegroting 2023  

Op 6 april jl. hebben wij u de Kadernota 2023 van het Noordelijk Belastingkantoor 

toegestuurd. De kadernota bevat de algemene beleidsmatige en financiële kaders voor 

2023. De ontwerpbegroting 2023 sluit hierop aan.  

 

Eén van de doelstellingen van het Noordelijk Belastingkantoor voor 2023 en de jaren 

daarna is uitbreiding van de dienstverlening naar andere gemeenten in de regio. Het 

Noordelijk Belastingkantoor kende na de oprichting in 2018 een lastige periode maar 

het verbetertraject dat in 2019 is ingezet, heeft effect gesorteerd. Het Noordelijk Belas-

tingkantoor is in control en dat maakt de weg vrij voor uitvoering van de belastingta-

ken van andere gemeenten.  

 

In de ontwerpbegroting 2023 wordt de totale bijdrage van de deelnemers geraamd op  

€ 15.471.000. Ten opzichte van de begroting 2022 stijgt de totale deelnemersbijdrage 

in 2023 met € 639.000 (+4,3%). Deze stijging is het gevolg van CAO-ontwikkelingen 

en een indexering van de kosten. Daarnaast verricht het Noordelijk Belastingkantoor 

extra werkzaamheden voor Groningen in verband met de uitbreiding van het betaald 

parkeren (het Noordelijk Belastingkantoor int de opgelegde boetes).  
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Voor de ICT wordt rekening gehouden met een stijging van de kosten in verband met 

de uitrol van nieuwe werkplekautomatisering maar deze kostenstijging wordt groten-

deels opgevangen door de jaarlijkse btw-teruggave waarmee in de Meerjarenraming 

2023-2025 nog geen rekening gehouden werd.  

 

Het aandeel van Groningen is de totale deelnemersbijdrage daalt in 2023 van 44% 

naar 43,3%. Een uitgebreide analyse van de inzet van de medewerkers van het Noor-

delijk Belastingkantoor voor elk van de deelnemers heeft geleid tot deze aanpassing. 

De verdeling van de personele inzet voor de begroting 2022 en eerder was nog geba-

seerd op de uitgangspunten voor de startbegroting van het Noordelijk Belastingkan-

toor.  

 

Als gevolg van de hiervoor genoemde ontwikkelingen stijgt de deelnemersbijdrage 

voor Groningen in 2023 van € 6.525.637 naar € 6.697.452. Dit is een stijging van  

€ 172.000 (+2,64%). Deze stijging nemen we op in onze eigen begroting. 

 

De ontwerpbegroting 2023 geeft een stabiel beeld en daarom adviseren wij u om geen 

zienswijze kenbaar te maken. Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid uw ziens-

wijze te geven op de ontwerpbegroting 2023 van het Noordelijk Belastingkantoor ver-

zoeken wij u die voor 1 juli aan ons kenbaar te maken.  

 

Vervolg  

•  Vaststelling van de begroting in de bestuursvergadering van het Noordelijk Belas-

tingkantoor van 11 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 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 

 


