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Uw brief d.d. 13 mei 2020 Datum 25 juni 2020 

Ons kenmerk CONCEPT Behandeld door Jans Bolding 

Onderwerp Zienswijze ontwerpbegroting 2021 Doorkiesnummer 0598-693898 

    

Geachte leden van het bestuur, 

 

U heeft verzocht de ontwerpbegroting 2021 te behandelen overeenkomstig de Wet 

Gemeenschappelijke Regelingen. Tijdens de vergadering van 24 juni 2020 van het algemeen 

bestuur van Hunze en Aa’s zijn deze stukken behandeld en dit geeft het algemeen bestuur 

aanleiding tot de navolgende zienswijze. 

 

De ontwikkelingen in de opstartfase van het Noordelijk Belastingkantoor hebben u aanleiding 

gegeven tot het doen uitvoeren van twee onderzoeken. De implementatie van de hieruit 

voortvloeiende maatregelen moet leiden tot een significante verbetering van de dienstverlening 

door het Noordelijk Belastingkantoor. Dit gaat gepaard met een stevige structurele verhoging van 

de kosten. De in dit traject voorziene vrijval van de benodigde extra middelen voor het treffen van 

(tijdelijke) beheersmaatregelen wordt in deze begroting tenietgedaan door een tweetal 

ontwikkelingen waarmee in de begroting 2020 onvoldoende rekening is gehouden. Het gaat 

daarbij met name om de loonkostenontwikkeling 2020 (€ 200.000,-) en de doorbelasting van 

MijnOverheid/DigiD (€ 200.000,-). Deze laatste post komt volledig ten laste van de waterschappen 

omdat het gemeentelijke deel van deze kosten rechtstreeks wordt verrekend met het 

gemeentefonds. Wij zijn hierdoor onaangenaam verrast. Bij de presentatie van de begroting 2020 

in het najaar van 2019 had deze informatie toch bekend moeten zijn. Wij gaan ervan uit dat u in de 

toekomst dergelijke omissies tijdig aan de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling 

kenbaar maakt. 

 

Met vertrouwen in de aanpak vragen wij uw constante aandacht voor een efficiënte inzet van de 

(extra) middelen, mede in relatie tot het niveau van dienstverlening.  

 

 

Voor het overige geeft de ontwerpbegroting 2021 het algemeen bestuur geen aanleiding tot het 

maken van opmerkingen. 

 

Hoogachtend, 

 

het dagelijks bestuur,  

 



 

 

CONCEPT 

 

 

Harm Küpers Geert-Jan ten Brink 

Secretaris-directeur Dijkgraaf 

 

 


