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Voorwoord 
 
Voor u ligt het eerste jaarrapport van het Noordelijk Belastingkantoor. Het Noordelijk 

Belastingkantoor is in juli 2017 opgericht door de gemeente Groningen en de drie noordelijke 

waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân. Vanaf 1 januari 2018 zijn 

we officieel van start gegaan. Het was een ‘ongewoon jaar’ voor ons. Als startende organisatie 

liepen we tegen de nodige problemen aan, maar we hebben het afgelopen jaar met elkaar ook 

veel bereikt.  

2017-2018 

Het jaarrapport bestaat uit een jaarverslag en jaarrekening. In het jaarverslag wordt de 

programmaverantwoording toegelicht. In de jaarrekening wordt de balans en de staat van de 

baten en lasten gepresenteerd en toegelicht. De realisatie over het verlengde boekjaar laat een 

hogere bijdrage zien ten opzichte van wat begroot was.  

De begroting was gebaseerd op een actualisatie van de businesscase van 2016. Daarnaast 

beschikken we niet over cijfers van voorgaande jaren (ervaringscijfers). De implementatie van 

de belastingapplicatie heeft meer inzet van het personeel en externe inhuur gevraagd. 

Modules zijn later opgeleverd dan gepland. Hierdoor nam de werkvoorraad toe en was meer 

capaciteit nodig voor de uitvoering van de werkprocessen. Door de latere oplevering en 

ingebruikname van de modules zijn de opbrengsten van de vervolgingskosten eveneens lager 

uitgevallen. In de bijlage van het rapport is de controleverklaring van de accountant terug te 

vinden. 

2019 

Het komende jaar maken we ons klaar voor de toekomst. Komend jaar staat in het teken van 

verdere verbetering van de dienstverlening, verdergaande versterking van onze automatisering 

en het terugbrengen van de tijdelijk extra inhuur. Zodat we dankzij de bundeling van kennis in 

de nieuwe samenwerking, gemeenten en waterschappen vernieuwend en efficiënt kunnen 

ondersteunen bij de uitvoering van de belastingtaken,  

Ik kijk met een optimistische blik terug naar 2018. Wij hebben ervaring opgedaan en veel 

geleerd het afgelopen jaar. Deze kennis nemen we mee naar de komende jaren, zodat wij onze 

uitvoeringstaken en dienstverlening naar een hoger niveau kunnen brengen. De grote 

betrokkenheid en inzet van onze bestuurders en medewerkers hebben ervoor gezorgd dat de 

organisatie staat waar we nu zijn.  

Met vriendelijke groet,  

 

Paulien Geerdink 

directeur Noordelijk Belastingkantoor   
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1 Inleiding 
 
1.1 Algemeen 

Het Noordelijk Belastingkantoor is in juli 2017 opgericht door de gemeente Groningen en de 

drie noordelijke waterschappen Hunze en Aa's, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslân. Met 

ingang van 1 januari 2018 verzorgt het Noordelijk Belastingkantoor voor deze organisaties de 

belastingheffing en -inning. Als rechtsvorm is gekozen voor een bedrijfsvoeringsorganisatie op 

grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. 

Voor deze jaarrekening is gekozen voor een verlengd boekjaar dat loopt van 1 juli 2017 tot en 

met 31 december 2018. De feitelijke werkzaamheden zijn gestart op 1 januari 2018, maar de 

formele oprichting was eerder.  

In het Bedrijfsplan zijn als volgt het doel, de ambitie, missie en visie opgenomen: 

Efficiency door samenwerking 

Het doel dat ten grondslag ligt aan het Noordelijk Belastingkantoor is het behalen van meer 

efficiency door middel van samenwerking. Een van de manieren om dat doel te verwezenlijken 

is het verder uitbreiden van de samenwerking met andere overheden in de toekomst. Hiervoor 

zullen potentiële toetreders (gemeenten) interesse moeten tonen in het Noordelijk 

Belastingkantoor. Dit betekent dat het een deskundige, betrouwbare en flexibele organisatie 

moet zijn, die haar werk verricht tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.  

De ambitie is daarmee dat het Noordelijk Belastingkantoor hét lokale belastingkantoor van het 

Noorden wordt. Om die organisatie te kunnen worden, is het nodig dat we investeren in de 

mensen die de organisatie vormen. Door het creëren van een kenniscentrum, ondersteuning 

van een goede automatisering en goed werkgeverschap scheppen we de voorwaarden om de 

taak met de juiste mensen en bijbehorende cultuur uit te oefenen. Klantgerichtheid, 

flexibiliteit en wendbaarheid staan daarbij in de cultuur voorop.   

Missie  

Het Noordelijk Belastingkantoor is hét kantoor in Noord-Nederland voor heffing, inning en 

WOZ-waardering van lokale belastingen. Dankzij de bundeling van kennis in deze 

samenwerking kunnen we lokale overheden vernieuwend en efficiënt ondersteunen in hun 

belastinguitdagingen, nu en in de toekomst.  

Onze organisatie is klantgericht en wendbaar, gaat respectvol om met haar klanten en staat 

voor kwaliteit. Wij doen ons werk tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. Zo 

ondersteunen we onze groeiende groep opdrachtgevers bij het realiseren van hun publiek-

maatschappelijke doelstellingen.   

Visie  

Vernieuwend en efficiënt klantgericht samenwerken.  
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1.2 Indeling van de jaarstukken 

De jaarstukken zijn ingedeeld volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 

gemeenten (BBV) en bestaan uit een jaarverslag en een jaarrekening. In het jaarverslag zijn de 

programmaverantwoording en de paragrafen opgenomen. In de jaarrekening worden de 

balans en de staat van baten en lasten gepresenteerd en toegelicht. 

1.3 Verslaggevingseisen 

Het Noordelijk Belastingkantoor heeft een eigen rechtspersoonlijkheid in de vorm van een 

Gemeenschappelijke Regeling (GR). Het betreft een GR tussen waterschappen en gemeenten. 

Een GR waarin een gemeente deelneemt dient te voldoen aan het Besluit begroting en 

verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Daarnaast dient de GR te voldoen aan de van 

toepassing zijnde voorschriften Waterschapswet.  

De accountant moet, naast het geven van een oordeel van getrouwheid, de baten, lasten en 

balansmutaties ook op rechtmatigheid toetsen. De uitkomst ervan leidt ook tot een oordeel 

over de rechtmatigheid in de controleverklaring. Dit betekent dat wij moeten voldoen aan de 

rechtmatigheidseisen. Het bestuur heeft 19-07-2018 het controleprotocol inclusief 

normenkader vastgesteld ten behoeve van de rechtmatigheidscontrole. Om dit te kunnen 

realiseren werken we onder andere met een intern controleplan. 

Volgens het gewijzigde BBV is het Noordelijk Belastingkantoor verplicht een aantal 

vastgestelde kengetallen op te nemen. Gezien de wijze waarop wij worden gefinancierd, door 

de deelnemende waterschappen en gemeenten, zijn deze kengetallen niet toe te passen op 

onze situatie en hebben we deze daarom achterwege gelaten. 

Interne controle is een belangrijk middel om de naleving van interne werkprocessen vast te 

stellen. Ons intern controleplan heeft als doel de samenhang van de interne controle op 

getrouwheid en rechtmatigheid te beschrijven en aan te geven welke processen en controles 

we hiervoor uitvoeren. Het intern controleplan actualiseren we jaarlijks.  
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2 Jaarverslag 
 

2.1 Programmaverantwoording  
 

2.1.1. Programma 
Het Noordelijk Belastingkantoor heeft één programma, het heffen en innen van de belastingen 

en de waardering van roerende en onroerende zaken, voor onze deelnemers en klanten. Onze 

doelstelling is het op een juiste, tijdige en volledige wijze waarderen en het heffen en innen van 

de belastingen.  

In de begroting van 2018 zijn nog geen beleidsindicatoren vastgesteld, maar is wel de 

doelstelling van het programma beschreven. Het maatschappelijke effect is een goede 

dienstverlening aan onze belastingplichtigen tegen zo laag mogelijke kosten. In dit eerste jaar, 

met een aantal aanloopproblemen. zijn we daar ten dele in geslaagd. 

De realisatie van het verlengde boekjaar 2017-2018 laat een hogere bijdrage zien van € 1.101.158 

ten opzichte van de begroting. Voor de exploitatiekosten is in de zomer van 2017 een begroting 

vastgesteld. Deze begroting betrof een actualisatie van de businesscase van 2016. Het 

Noordelijk Belastingkantoor is opgericht in juli 2017. De feitelijke werkzaamheden zijn gestart 

op 1 januari 2018. Gezien het feit dat het hier een nieuwe organisatie betreft, waren er weinig 

ervaringscijfers ten aanzien van de budgetten beschikbaar. Het afgelopen jaar is gebleken dat 

de gehanteerde uitgangspunten van de begroting niet konden worden toegepast in 2018. De 

moeizame ingebruikname van de belastingapplicatie heeft veel meer personele inzet en 

externe inhuur gevraagd dan waar van te voren rekening mee was gehouden. Er heeft het 

afgelopen jaar geen wijziging van de begroting plaatsgevonden. 

Wij hebben in 2018 gezorgd voor: 

• waardering van roerende en onroerende zaken 

• actuele bestanden en basisgegevens 

• oplegging van de aanslagen 

• verwerking van bezwaren, beroepen en verzoeken 

• invordering 

• communicatie met de belastingplichtige en de bestuurders 

De bedrijfsvoering is erop gericht dat er sprake is van een goede product- en proceskwaliteit 

tegen zo laag mogelijke kosten. Het primaire proces kan daarbij worden onderverdeeld in de 

volgende activiteiten: 

1. Gegevensbeheer/Heffen 
2. Waardebepaling 
3. Invordering 
4. Klantcontactcentrum (KCC) 
 

Gegevensbeheer/Heffen 

Het team Gegevensbeheer/Heffen is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van 

belastingbestanden en voor tijdige verzending van belastingaanslagen. Centraal hierbij staan 

innoveren en anticiperen. Dit door zoveel mogelijk gebruik te maken van basisregistraties, 
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locatiebezoeken en gegevens van de deelnemers. Dit team is het organisatieonderdeel dat 

zich richt op het verwerken van deze gegevens om te komen tot de juiste aanslag 

gemeentelijke en/of waterschapheffingen. Primaire verantwoordelijkheid is de kwaliteit van de 

gegevens en de daaruit voortvloeiende (gecombineerde) belastingaanslagen voor zowel de 

waterschappen als de gemeentelijke deelnemers.  

De volgende werkzaamheden zijn in 2018 uitgevoerd: 

• gegevensbeheer aan de hand van onder andere de basisregistraties 

• bepalen juiste belastingplicht 

• opleggen belastingaanslagen 

• verminderen van aanslagen 

• afhandelen bezwaarschriften bedrijfsaanslagen 

• bestandsverwerking van de gemeentelijke herindelingen Leeuwarden, Groningen en 

Midden-Groningen 

Waardebepaling 

Het team Waardebepaling is verantwoordelijk voor het inventariseren, muteren en waarderen 

van alle WOZ-objecten (woningen, courante niet-woningen en incourante niet-woningen) voor 

de gemeentelijke deelnemers binnen het Noordelijk Belastingkantoor. Om hiertoe te komen 

maken de medewerkers onder meer gebruik van de gegevens binnen het referentiemodel 

Stelsel van basisregistraties. Deze gegevens worden door het team verrijkt met procesgegevens 

zoals marktanalyse en secundaire objectkenmerken ten behoeve van de kwaliteit en de 

onderbouwing van taxaties conform de Wet WOZ.  

Het voeren van de WOZ-administratie in zijn geheel en de herwaardering WOZ is de kerntaak 

van het team Waardebepaling. Ook handelt het team de bezwaren en beroepen tegen de 

vastgestelde waarde af. Daarnaast is het team aanspreekpunt voor externe organisaties die 

(controlerende) belangen hebben bij de uitvoering van de wet WOZ. Dit gaat onder andere om 

de Waarderingskamer en de Rijksbelastingdienst. 

De volgende werkzaamheden zijn in 2018 uitgevoerd: 

• verwerken BAG-extracten en bouwvergunningen ten behoeve van WOZ-administratie 

• verwerken en analyseren vraag- en verkoopcijfers ten behoeve van herwaardering 

• afhandeling bezwaren en beroepen tegen vastgestelde WOZ-waarden 

• herwaardering (on)roerende zaken in de gemeenten Groningen, Ten Boer, Delfzijl, 

Appingedam en Loppersum 

• testen van nieuwe releases van de applicatie “GouwIT” 

• vullen van de zelfevaluatie en de beoordelingsprotocollen van de Waarderingskamer 

• uitvoeren en verwerken van het traject “Voormeldingen” 
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Invordering 

Het team Invordering is verantwoordelijk voor het innen van de gemeentelijke belastinggelden 

en de waterschapsheffingen en voor het verwerken van betalingen, automatische incasso’s, 

financiële mutaties en verrekeningen. Daarnaast verzorgt, coördineert en rapporteert dit team 

de taken rondom dwanginvordering. Dit team handelt ook de kwijtscheldingverzoeken af voor 

de deelnemers en de inliggende gemeenten waarmee dienstverleningsovereenkomsten zijn 

afgesloten. 

De volgende werkzaamheden zijn hiervoor in 2018 uitgevoerd: 

• bijhouden van de debiteurenadministratie 
• behandeling van kwijtschelding 
• verzenden van herinneringen, aanmaningen en dwangbevelen 
• treffen van overige invorderingsmaatregelen 
• beoordelen van oninbaarheid 

 
KCC 

De activiteiten binnen het team KCC hebben betrekking op klantcontacten in de breedste zin 

van het woord en het afhandelen van parkeer-, heffing- en waterschapsbezwaren. Door dit te 

bundelen in één team verhogen we de effectiviteit van de externe dienstverlening. 

In 2018 zijn de volgende werkzaamheden uitgevoerd: 

• beantwoorden telefonische vragen 

• afhandeling vragen digitale balie 

• beantwoorden ontvangen vragen via de eGouw 

• verwerken contactformulieren 

• afhandeling van bezwaarschriften 

• verwerken AIC verzoeken 

• verwerken verzoeken om betalingsregelingen 

2.2 Paragrafen 

2.2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 

Het Noordelijk Belastingkantoor heeft zelf geen tot zeer beperkte middelen om niet-begrote 

kosten te kunnen dekken. De mogelijke risico's zijn in relatie tot de omstandigheden 

waarbinnen de bedrijfsvoering plaatsvindt in principe ook van geringe omvang. Om die reden 

heeft het Noordelijk Belastingkantoor geen eigen weerstandsvermogen.   

Vanwege het feit dat 2018 het eerste jaar is van het Noordelijk Belastingkantoor er onzekerheid 

of de begrote budgetten toereikend zijn. Bij het opstellen van de begroting 2018 in 2017 is een 

raming gemaakt op basis van de beschikbare informatie van dat moment. Het afgelopen jaar is 

gebleken dat een aantal budgetten vanwege verschillende oorzaken onvoldoende zijn. De post 

onvoorzien van € 242.000 is niet voldoende geweest om deze tegenvallers te dekken. 

De kosten worden gefinancierd door middel van voorschotten van de deelnemers. De 

werkelijke kosten worden na afloop van het boekjaar bij hen in rekening gebracht.  
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2.2.2 Onderhoud kapitaal goederen 

De kapitaalgoederen van het Noordelijk Belastingkantoor bestaan uit inventaris en 

kantoormeubilair en ICT-toepassingen. Het bestuur heeft hiervoor een krediet ter beschikking 

gesteld van € 2.100.000. Op de activa welke volledig in gebruik zijn genomen wordt per 1 

januari van het eerstvolgende jaar gestart met afschrijvingen. In 2018 is afgeschreven op de 

inrichting en het kantoormeubilair. Omdat de belastingapplicatie nog niet volledig in gebruik 

is, is daar nog niet gestart met afschrijven. 

We beschikken vooralsnog niet over egalisatie-reserves voor vervangingen. Kleine 

aanschaffingen (tot € 10.000) vinden binnen de begroting plaats. Grote investeringen vergen 

een krediet waarvoor een voorstel wordt voorgelegd aan het bestuur. 

2.2.3 Financiering 

De exploitatiekosten van het Noordelijk Belastingkantoor worden voorgefinancierd door de 

deelnemers. De bijdrage wordt bepaald aan de hand van een van te voren vastgelegde 

verdeelsleutel. De totale bijdrage over 2018 bedraagt € 12.525.902 en is als volgt verdeeld over 

de deelnemers:  

Gemeente Groningen 
 

€             5.357.848  

Wetterskip Fryslân 
 

€             3.401.173  

Waterschap Noorderzijlvest 
 

€             1.669.846  

Waterschap Hunze en Aa's 
 

€             2.097.035  

  
€           12.525.902  

 

Op basis van de vastgestelde begroting is aan de deelnemers een voorschot in rekening 

gebracht. Bij de vaststelling van de jaarrekening wordt de definitieve bijdrage per deelnemer 

vastgesteld. Daarna vindt zo spoedig mogelijk de afrekening plaats. 

Schatkistbankieren 

Met ingang van 1-1-2014 is het schatkistbankieren ingevoerd. Voor het Noordelijk 

Belastingkantoor is een drempelbedrag van € 250.000 van toepassing. Dit drempelbedrag 

geldt voor de belastingopbrengsten van de deelnemers op rekening van het Noordelijk 

Belastingkantoor en voor de financiële middelen voor onze eigen exploitatie. Omdat de 

aansluiting op het schatkistbankieren niet tijdig gereed was, is het drempelbedrag in de 

beginperiode overschreden (zie ook paragraaf 3.3.4) 

Kasgeld 

De tijdelijke overschotten in liquide middelen worden afgeroomd naar de schatkist. Wanneer 

zich een tijdelijk liquiditeitstekort voordoet, wordt een beroep gedaan op de krediet-faciliteit 

van de rekeningcourantrekening bij de ABN/AMRO van maximaal € 1.000.000. 
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Leningenportefeuille 

Voor de investeringen heeft het Noordelijk Belastingkantoor twee leningen lopen bij de 

Nederlandse Waterschapsbank (NWB). 

De lening van Hefpunt is per 1-1-2018 overgenomen voor de stand op dat moment van              

€ 400.000. Deze lening heeft een rentepercentage van 0,67% en er wordt € 200.000 per jaar 

op afgelost. 

Daarnaast is op 20 september 2017 een nieuwe lening afgesloten van € 1.700.000 met een 

rente van 0,18% en een jaarlijkse aflossing van € 340.000. 

Liquiditeitenplanning 

Voor 2018 is een globale liquiditeitenplanning opgesteld. De bevoorschotting door de 

deelnemers is afgestemd op deze planning.  

Renterisico's 

Vanwege de beperkte financieringsbehoeften is het renterisico gering. 

Financieringsrisico's 

De deelnemers zijn eindverantwoordelijk voor de exploitatiekosten van het Noordelijk 

Belastingkantoor. Zij hebben zich dan ook verplicht de tekorten in zijn geheel gezamenlijk te 

dragen. Voor het Noordelijk Belastingkantoor zijn er daarom geen financieringsrisico's. 

Kasgeldlimiet 

De kasgeldlimiet is vastgesteld op 8,5% van de omvang van onze begroting. De 

investeringsprojecten zijn gefinancierd met een langlopende lening. Omdat wij door de 

voorfinanciering vanuit de deelnemers in principe geen vlottende schuld hebben, is 

overschrijding van de kasgeldlimiet niet aan de orde. 

2.2.4 Bedrijfsvoering 

HRM 

Activiteit gerelateerd werken 

Om de missie en doelen van het Noordelijk Belastingkantoor te bereiken zetten we diverse HR-

instrumenten in die aansluiten bij onze missie en doelen. Voor 2018 is een start gemaakt met 

Activiteit Gerelateerd Werken (AGW), dit is een nieuwe, geïntegreerde, betere en leukere 

manier van werken. Voor de medewerker betekent dit dat hij/zij continu de volgende keuze 

moet maken: met wie, waar en wanneer kan ik zo efficiënt en klantgericht mogelijk mijn werk 

doen. In plaats van elke activiteit uit te voeren op één werkplek, is de mogelijkheid om de 

verschillende activiteiten zoals bellen, geconcentreerd werken, vergaderen, informeel overleg, 

samenwerken in een project uit te voeren op een specifieke bedoelde werkplek. Thuiswerken 

kan ook als de activiteit dit toelaat. In 2018 hebben we ervaring opgedaan met AGW. Ook in 

2019 geven we hier verder handen en voeten aan.  

RI&E 

De risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E) is al sinds 1 januari 1994 verplicht voor alle 

werkgevers. Het plan van aanpak is een verplicht onderdeel van de RI&E. Dat staat in de 

Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). In 2018 is een analyse gemaakt en in 2019 maken we 

een plan van aanpak.  
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Ziekteverzuim 
Het ziekteverzuimpercentage is met 7,88% aan de hoge kant. Het langdurig verzuim, mede 
meegekregen vanuit de rechtsvoorgangers is hier een belangrijke oorzaak van. Daarnaast zijn 
de effecten van de griepgolf begin 2018 ook duidelijk zichtbaar.  
 
Het ziekteverzuim in 2018 ziet er als volgt uit: 
 
Afdeling Verzuimpercentage (%) 

Totaal 7,88% 

Directie 0,00% 

Directie ondersteuning 1,58% 

Financiën en Bedrijfsbureau 4,88% 

Klant Contact Center 9,53% 

Gegevensbeheer / Heffen 8,41% 

Invordering 8,96% 

Waardebepaling 7,62% 

 
Automatisering 

Het jaar 2018 heeft vooral in het teken gestaan van de implementatie van de Gouw-applicatie 

en de nadere invulling van de ICT dienstverlening door de gemeente Groningen. De 

implementatie van de Gouw-applicatie heeft meer tijd gevraagd dan verwacht. Dit heeft grote 

impact gehad op de primaire processen en de dienstverlening aan onze belastingplichtige en 

deelnemers. Eind 2018 is een onderzoek gestart door een externe partij naar de oorzaken 

hiervan en naar verbeteringsmogelijkheden. De ondertekening van de SLA voor de ICT-

dienstverlening vanuit de gemeente Groningen vindt begin 2019 plaats. 

Communicatie 

Extern 

In 2018 is de publiekscampagne voor de naamsbekendheid van het Noordelijk 

Belastingkantoor voortgezet. Afgelopen jaar zijn de externe communicatiemiddelen verder 

ontwikkeld en verbeterd, denk hierbij aan de website, aanslag- en invorderingsdocumenten, 

communicatie rond uitingen en de publiekscampagne.  

Bestuur 

Het bestuur is via bestuurdersbulletins op de hoogte gehouden. Vanaf 2019 is besloten om 

alleen op verzoek een bestuurdersbulletin te maken. Ook staan vanaf oktober 2018 alle 

vergaderstukken van de bestuursvergadering op de website.  

Pers 

Daarnaast is het Noordelijk Belastingkantoor veel in de pers geweest. Wij zetten nu meer in op 

proactieve communicatie. Ook is ervoor gekozen om de woordvoering bij de 

communicatieadviseur te beleggen. Onze deelnemers houden wij op de hoogte over 

persvragen en berichtgeving in de media.  
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Intern 

Het belangrijkste interne communicatiemiddel is ons social intranet en hier wordt ook veel 

gebruik van gemaakt. Ook informeren wij de medewerkers via updates, bijeenkomsten en 

trainingen.   

Organisatie 

De organisatie bestaat uit vijf teams, Waardebepaling, KCC, Heffen, Invordering en het 

Bedrijfsbureau. Het Bedrijfsbureau is ondersteunend aan de primaire processen binnen het 

Noordelijk Belastingkantoor en de afstemming op juridisch en financieel gebied van de 

deelnemers. Het Bedrijfsbureau biedt ondersteuning op het gebied van fiscaal juridische 

zaken, functioneel applicatiebeheer, projectmanagement, accountmanagement, 

informatiemanagement, financiën en control. 

De aansturing vindt plaats door het MT en de directeur. De organisatiestructuur is gebaseerd 

op het in 2016 vastgestelde bedrijfsplan met daarbij de vastgestelde missie, visie en 

doelstellingen. 

 

De vaste bezetting op 1-1-2018 bedroeg 106,60 fte, bij een formatie van 120,7 fte. De vaste 

bezetting op 31-12-2018 bedroeg 113,62 fte.  

Financieel beheer 

De financiële administratie wordt gevoerd door de medewerkers van het Bedrijfsbureau. De 

financiële administratie betreft enerzijds de eigen exploitatierekening van het Noordelijk 

Belastingkantoor en anderzijds de verantwoording van de belastingopbrengst van de 

deelnemers. 

  

Directeur

Gegevensbeheer/

Heffen
Waardebepaling Invordering KCC

Bedrijfsbureau
P&O, communicatie 

en 
directiesecretaresse
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Huisvesting 

Voor de huisvesting huren we van de gemeente Groningen een deel van het pand aan de 

Trompsingel 29 in Groningen. Met de gemeente Groningen is een 10-jarig huurcontract 

afgesproken. 

Inventarisatie van de relevante wet- en regelgeving 

De inventarisatie van de relevante wet- en regelgeving is uitgewerkt in een normenkader. In 

het kader van de financiële rechtmatigheid werken we dit jaarlijks uit in een toetsingskader. 
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3 Jaarrekening 

 

3.1 Balans per 31-12-2018 

ACTIVA 31-12-2018 1-7-2017 PASSIVA 31-12-2018 1-7-2017 

       
VASTE ACTIVA    VASTE PASSIVA   
       
Materiële vaste activa     Eigen vermogen    
- investeringen met economisch 
nut 

 €   1.585.053   €               -    - algemene reserve   €                -    €               -   

 
      

 
   

 Vaste schulden met een rente typische 
looptijd van één jaar of langer  

  
 

   
 - onderhandse leningen binnenlandse 
banken   €   1.020.000   €               -    

 
   

 
  

 
      

VLOTTENDE ACTIVA     VLOTTENDE PASSIVA    
       
Uitzettingen met rente typische  

 
   Netto-vlottende schulden met een rente   

  

looptijd korter dan één jaar 
 

   typische looptijd korter dan één jaar  
  

- vorderingen op openbare     - overige schulden   €   3.428.197   €               -    
lichamen  €   2.121.738   €               -      
- overige vorderingen  €   1.184.486   €               -    Overlopende passiva  

  

- overige uitzettingen   €   1.529.064   €               -    - verplichtingen opgebouwd in het     
 

    begrotingsjaar die in een volgend   
  

Liquide middelen  € 361.432        €               -    begrotingsjaar tot betaling komen   €      522.334   €               -    

     - overig vooruit ontvangen bedragen die  
  

Overlopende activa     ten bate van de volgende begrotings-    

- overig nog te ontvangen  €        70.210   €               -    jaren komen   €   1.881.452   €               -    

 bedragen        
       
      
      

       
Totaal activa  € 6.851.982   €               -    Totaal passiva   € 6.851.982   €               -   
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3.2 Overzicht van baten en lasten 
 

 

realisatie 2017-2018 begroting 2018 

Baten 

  
Dienstverlening kwijtschelding  €                    96.172   €               100.000  

Opbrengst vervolgingskosten  €               1.476.883   €            1.610.753  

Opbrengst DAL(T)  €               1.426.588   €            1.436.285  

Totaal baten  €               2.999.643   €            3.147.038  

   
Lasten 

  
Kapitaallasten  €                    65.439   €               410.785  

Personele lasten  €               8.409.642   €            9.075.383  

Operationele kosten  €               6.764.236   €            3.555.320  

Huisvestings-  en facilitaire kosten  €                  615.862   €               592.515  

Overige kosten  €                  744.509   €               695.780  

Onvoorzien €                             -  €               242.000  

Dekking Schoon door de Poort  €                 -662.342   €                        -    

Dekking aanloopbudgetten  €                 -315.000   €                        -    

Extra budget project voormeldingen  €                   -96.800   €                        -    

Totaal bedrijfslasten  €             15.525.545   €          14.571.783  

     

Bedrijfsresultaat  €             12.525.902   €          11.424.744  

   
Bijdragen deelnemers  €             12.525.902   €          11.424.744  

Programmaresultaat  €                            -     €                        -    
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3.3 Toelichtingen 

3.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 

Algemeen 

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit 

Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft en de van 

toepassing zijnde voorschriften Waterschapswet.  

Balans 

Vaste activa  

Materiële vaste activa 

Materiële vaste activa betreft investeringen met economisch nut. Deze worden gewaardeerd 

tegen de verkrijgingsprijs verminderd met de afschrijvingen. Activa worden vanaf 1 januari in 

het jaar volgend op het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven, rekening houdend 

met de economische levensduur en een eventuele restwaarde.  

De volgende categorieën worden onderscheiden en de gehanteerde afschrijvingstermijnen in 

jaren zijn: 

• Inventaris en kantoormeubilair  10 

• Automatisering-hardware   5 

• Automatisering-software   5 

• Telecommunicatieapparatuur  5 

• Voertuigen     5 

Uit doelmatigheidsoverwegingen worden investeringen met een geringe waarde niet 

geactiveerd, maar in het betreffende jaar als kosten aangemerkt. Hierbij hanteren we een 

drempelwaarde van € 10.000. 

Wanneer bij inruil of verkoop een boekwinst of een boekverlies ontstaat, zal deze in het jaar 

waarin deze is ontstaan ten gunste dan wel ten laste van het resultaat worden gebracht. 

Er zijn geen activa in erfpacht uitgegeven.  

Vlottende activa 

De vlottende activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor verwachte 

oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening bepalen we statisch op 

basis van geschatte inningskansen. 

Binnen de vlottende activa onderscheiden we de volgende categorieën: 

• uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar  

• liquide middelen 

• overlopende activa 

• vlottende activa belastingopbrengst 
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Vaste passiva 

Eigen vermogen 

In principe vormen we geen eigen vermogen, omdat jaarlijks alle lasten worden verdeeld over 

de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. 

Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer 

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 

Vlottende passiva 

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. De vlottende passiva 

bestaan uit: 

• netto vlottende schulden met een rente typische looptijd van korter dan één jaar 

• overige schulden 

• vlottende passiva belastingopbrengst 

Overzicht van baten en lasten 

De baten en lasten rekenen we toe aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden 

genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten cq. risico's die hun oorsprong 

vinden in het boekjaar, verwerken we in dat boekjaar als zij voor het vaststellen van de 

jaarrekening bekend zijn geworden. 

3.3.2 Toelichting balans 

Vaste activa 

1.  Materiële vaste activa 

Investeringen met economisch nut  

  Boekwaarde    Investeringen    Desinvesteringen   Afschrijvingen   Boekwaarde  

   01-07-2017         31-12-2018  

  
      

 

      
Automatisering hardware  €                  -     €              51.873   €                            -     €                  10.375   €          41.498  

      
Automatisering software  €                  -     €         1.160.303   €                            -     €                    7.433   €     1.152.869  

Automatisering software  
nog te betalen 

 €                  -     €              13.673   €                            -      €                       -      €          13.673  

      
Inventaris en kantoormeubilair  €                  -     €            418.904   €                            -     €                  41.891   €        377.012  

      
Totaal  €                  -     €         1.644.752   €                            -     €                  59.699   €     1.585.053  
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Vlottende activa 

2.  Uitzettingen met rente typische looptijd korter dan één jaar  

Vorderingen op openbare lichamen  

Afrekening resultaat gemeente Groningen  €             391.250  

Afrekening resultaat Wetterskip Fryslân  €             331.791  

Afrekening resultaat waterschap Hunze en Aa’s  €             207.902  

Afrekening resultaat waterschap Noorderzijlvest  €             170.211  

Project herindeling gemeente Haren en gemeente Ten Boer  €             192.333  

Dienstverlening kwijtschelding diverse gemeenten  €             116.368  

Te ontvangen proceskostenvergoeding  €               85.879  

Afrekening facilitair gemeente Groningen   €               47.530 

Detachering werknemer  €               30.067 

Vordering opbrengst vervolgingskosten inningsrekening  €             523.693 

Te ontvangen Diftar  €               22.070 

Eindafrekening Hefpunt  €                2.644  

  €          2.121.738  

 

Het resultaat over 2018 moet nog worden afgerekend met alle deelnemers. Voor de uitvoering 

van het project herindeling gemeente Haren en gemeente Ten Boer moeten de projectkosten 

nog in rekening worden gebracht bij de gemeente Groningen.  

De kosten voor de dienstverlening van de kwijtschelding word nog in rekening gebracht bij de 

gemeenten die gebruik hebben gemaakt van onze diensten. De proceskostenvergoedingen 

die wij uitbetalen worden nog in rekening gebracht bij de gemeente Groningen. Op de 

facilitaire kosten die de gemeente Groningen in rekening heeft gebracht volgt nog een 

correctie. We hebben een medewerker gedetacheerd bij een gemeente, de kosten hiervoor 

worden nog in rekening gebracht. Tenslotte hebben we nog recht op een te ontvangen bedrag 

voor de Diftar en is er nog een eindafrekening voor Hefpunt. 

Overige vorderingen 

Nog op te leggen vervolgingskosten €          1.184.486 

 

De dwanginvordering en de aanslagoplegging hebben in 2018 vertraging opgelopen. Een groot 

deel van de dwanginvordering die normaal gesproken in 2018 zou zijn gestart is 

doorgeschoven naar 2019. In 2019 gaat een inhaalslag plaatsvinden. De opbrengst 

vervolgingskosten die daarmee samenhangt en normaal gesproken in 2018 zou zijn opgelegd, 

is hier opgenomen als nog op te leggen vervolgingskosten. 

Overige uitzettingen    
 

 
Debiteuren vervolgingskosten   

 
€          2.548.440 

af: voorziening oninbaar vervolgingskosten 
 

€          1.019.376 

     €          1.529.064 
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De overige uitzettingen hebben betrekking op de nog openstaande vervolgingskosten van het 

Noordelijk Belastingkantoor. Er is rekening mee gehouden dat 60% van de totale openstaande 

post aan vervolgingskosten wordt geïnd. Voor het niet te innen deel is een voorziening 

getroffen van 40%. 

3. Liquide middelen 

Rekening courant €             356.192  

Kas €                 1.865  

Kruisposten €                 3.375  

 €             361.432  

 

De vervolgingskosten inningsrekening betreft de opbrengst vervolgingskosten die nog op de 

inningsrekening staan. Deze opbrengsten worden niet afgedragen aan de deelnemers, maar 

komen ten gunste van het Noordelijk Belastingkantoor. 

4. Overlopende activa 

Overig nog te ontvangen bedragen 

 
Vooruitbetaald 

 
€               48.366 

Diverse nog te ontvangen bedragen €               21.844 

 €               70.210  

Vaste passiva 

1. Eigen vermogen 

Algemene reserve 

Er wordt geen eigen vermogen gevormd, omdat jaarlijks achteraf alle lasten worden verdeeld 

over de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling. 

2 Vaste schulden met een rente typische looptijd van één jaar of langer  

Onderhandse leningen binnenlandse banken 

Voor de investeringen heeft het Noordelijk Belastingkantoor twee leningen lopen bij de 

Nederlandse Waterschapsbank (NWB). De nog lopende lening van Hefpunt is per 1-1-2018 

overgenomen voor de stand op dat moment van € 400.000. Deze lening heeft een 

rentepercentage van 0,67% en er wordt € 200.000 per jaar op afgelost. Daarnaast is op 20 

september 2017 een nieuwe lening afgesloten van € 1.700.000 met een rente van 0,18% en een 

jaarlijkse aflossing van € 340.000. 

In 2018 is een bedrag van € 5.740 betaald aan rentelasten voor deze leningen.  
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Vlottende passiva 

3. Netto-vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan een jaar 

Overige schulden 

Crediteuren €             2.507.810 

Te betalen aflossing in 2019 over de beide leningen van de Nederlandse Waterschapsbank (NWB) €                540.000  

Af te dragen btw €                339.323 

Te betalen salarissen, loonheffing en premie volksverzekeringen €                  30.262 

Oud personeel €                  10.802  

 €             3.428.197 

 

Bij Hefpunt is een voorziening gevormd van € 268.757 in verband met de toekomstige 

lasten van voormalig personeel. Per 31-12-2017 was de stand van deze voorziening € 26.846. 

Per 1-1-2018 is deze post overgenomen door het Noordelijk Belastingkantoor. De stand per 

31-12-2018 was de stand € 10.802. De laatste betaling vindt plaats ultimo augustus 2019.  

4. Overlopende passiva 

Verplichtingen opgebouwd in het begrotingsjaar die in een volgend begrotingsjaar tot uitdrukking komen 

Afrekening incidentele kosten waterschap Noorderzijlvest  €                238.400  

Diverse nog te betalen kosten   €                  98.084 

Te betalen Hefpunt  €                  87.064 

Nacalculatie DAL gemeente Groningen  €                  49.977  

Automatiseringskosten deel C gemeente Groningen  €                  30.250  

Kosten ondersteuning door waterschap Noorderzijlvest  €                  15.470  

Te betalen debiteuren vervolgingskosten gemeente Ten Boer  €                    3.089  

  €                522.334  

 

De afrekening van de incidentele kosten van de businesscase met het waterschap 

Noorderzijlvest moest op 31-12 nog plaatsvinden. De afrekening van Hefpunt heeft te maken 

met een nog te betalen bedrag voor bankkosten. De kans is groot dat dit bedrag uiteindelijk 

niet meer betaald hoeft te worden en kan vrijvallen aan de deelnemers van Hefpunt. Op de 

bijdrage van de DAL-gemeenten heeft een nacalculatie plaatsgevonden, deze moet nog 

worden verrekend. Tenslotte zijn er nog een tweetal facturen welke verrekend moeten worden 

voor de dienstverlening van de gemeente Groningen en waterschap Noorderzijvest. 
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Overig vooruit ontvangen bedragen die ten bate van de volgende begrotingsjaren komen  

Aanloopkosten 2019  €                315.000 

“Schoon door de Poort 2019”  €                480.000  

Voorschot gemeente Groningen  €             1.086.452  

  €             1.881.452  

 

De vooruit ontvangen inkomsten hebben betrekking op de reeds ontvangen bedragen van de 

deelnemers voor de uitvoering van “schoon door de poort” en de aanloopkosten voor 2019. 

Daarnaast is het eerste voorschot voor 2019 van de gemeente Groningen reeds ontvangen. 

Niet uit de balans blijkende verplichtingen 

In de onderstaande tabel geven we een overzicht van de niet uit de balans blijkende 

verplichtingen: 

Verplichting   Looptijd contract   Raming jaarbedrag   Resterende looptijd 

    (inclusief verlenging)         

Print- en drukwerk   6 jaar    €                         1.135.000  5 jaar 

Deurwaarderswerkzaamheden   6 jaar    €                            300.000  5 jaar en 5 maanden 

ICT dienstverlening   5 jaar    €                         1.300.000  4 jaar en 2 maanden 

Onderhoud automatisering   divers    €                            580.000  divers 

Huur en facilitair   9 jaar    €                            600.000  10 jaar 

Uitzendkrachten    4 jaar    €                         1.800.000  3 jaar en 7 maanden 

Call-center   3 jaar    €                            200.000  2 jaar 

Bancaire diensten   7 jaar    €                            120.000  6 jaar 

Accountant   5 jaar    €                              56.000  4 jaar 

Reiskosten   4 jaar    €                              50.000  3 jaar 

Salarisverwerking   4 jaar    €                              25.000  3 jaar 

Arbodienst   4 jaar    €                              30.000  3 jaar 

Inlichtingenbureau   4 jaar    €                              25.000  3 jaar 

  

Bij onze huisbankier ABN-AMRO hebben we de beschikking over een rekeningcourant krediet 

van maximaal € 1.000.000. 

Daarnaast zijn in 2018 investeringsverplichtingen aangegaan voor software, welke in 2019 gaan 

plaatsvinden. Het betreft hier investeringen in de belastingapplicatie van € 45.000. 

Verder hebben we de onderstaande betwiste facturen onder handen: 

- Facturen Cannock Chase 

Cannock Chase heeft ons een tweetal facturen (€ 30.134 en € 2.638)  in rekening gebracht voor 

de niet ontvangen beslagkosten op ingetrokken dossiers. Wij zijn van mening dat deze facturen 
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niet terecht zijn en staan daarom op het standpunt dat we ze niet gaan betalen. Deze facturen 

zijn niet in de jaarrekening verwerkt.  

Gebeurtenissen na balansdatum 

Op 21 januari 2019 is een outplacement overeenkomst met BAN personeelsdiensten 

afgesproken voor een medewerker. De kosten bedragen € 7.883 excl btw per maand voor een 

periode van 18 maanden, 

3.3.3 Toelichting overzicht van baten en lasten 

Algemeen 

De realisatie van het verlengde boekjaar 2017-2018 laat een hogere bijdrage zien van € 1.101.158 

ten opzichte van de begroting. Voor de exploitatiekosten is in de zomer van 2017 een begroting 

vastgesteld. Deze begroting betrof een actualisatie van de businesscase van 2016. Het 

Noordelijk Belastingkantoor is opgericht in juli 2017. De feitelijke werkzaamheden zijn gestart 

op 1 januari 2018. Gezien het feit dat het hier een nieuwe organisatie betreft, waren er weinig 

ervaringscijfers ten aanzien van de budgetten beschikbaar. Het afgelopen jaar is gebleken dat 

de gehanteerde uitgangspunten van de begroting niet konden worden toegepast in 2018. De 

moeizame ingebruikname van de belastingapplicatie heeft veel meer personele inzet en 

externe inhuur gevraagd dan waar van te voren rekening mee was gehouden. De gevraagde 

modules worden later opgeleverd dan gepland en de performance is nog niet van het niveau 

waar rekening mee was gehouden. Hierdoor hebben we te maken met grote werkvoorraden. 

Daarnaast is meer capaciteit nodig voor de uitvoering van de processen.  

Bij de 3e kwartaalrapportage is het bestuur geïnformeerd dat het verwachte resultaat naar 

verwachting € 0,8 mln nadeliger uitkomt dan begroot. Het uiteindelijke resultaat is € 1,1 

nadeliger uitgekomen, dit betreft voor € 0,95 mln hoger lasten. Niet voorziene uitgaven ten 

opzichte van het moment van het opstellen van de 3e kwartaalrapportage, om de 

beleidsdoelstelling te realiseren hebben geleid tot deze hogere lasten. Hiermee blijven we 

binnen de kaders van de begrotingsrechtmatigheid.   
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Ten opzichte van de begroting zijn de volgende verschillen te benoemen:  

lagere opbrengst vervolgingskosten    € 133.870 

      

lagere kapitaalslasten    € 345.346 

      

lagere personele lasten     € 665.741 

       waarvan betrekking op: 

 
  

o    salarissen  € 451.708   

o    overige personele lasten       € 214.033   

      

hogere operationele kosten   € -3.208.916 

        waarvan betrekking op: 

 
  

o    kosten onderhoud automatisering  € -596.878   

o    kosten drukwerk en porti € -72.127   

o    kosten externe inhuur primair proces  € -2.406.526   

o    gegevensverstrekking door derden € -106.871   

      

hogere huisvesting en facilitaire kosten   € -23.347 

      

hogere overige kosten    € -48.729 

        waarvan betrekking op: 

 
  

o    diensten derden directie en bedrijfsbureau € -259.153   

o    Accountantskosten € 76.600   

o    Bankkosten € 129.248   

      

geen kosten op post onvoorzien    € 242.000 

      

extra budgetten voor externe inhuur voor “Schoon door de Poort”, project voormelding en aanloopkosten  € 1.074.412 

      

 

Hierna volgt een toelichting van de belangrijkste afwijkingen. 

BATEN 

Opbrengst vervolgingskosten 

De opbrengst vervolgingskosten is € 133.870 lager dan begroot. De opbrengst 

vervolgingskosten is altijd moeilijk in te schatten. Dat was voorgaande jaren bij de gemeente 

Groningen en Hefpunt ook het geval. Daarnaast is dit jaar de dwanginvordering laat opgestart 

en daardoor zijn de daadwerkelijke opbrengsten onzeker. Ook het effect van de gezamenlijke 

aanslag in gemeente Groningen op de dwanginvordering is nog onzeker. Dit maakt het lastig 

om in de loop van het jaar een goede prognose te geven van de opbrengst vervolgingskosten. 

Voor de jaarrekening is naast de realisatie in 2018 ook rekening gehouden met de nog op te 

leggen vervolgingskosten in 2019 die betrekking hebben op 2018. In een regulier jaar, zonder 

achterstanden, zouden deze al in het lopende jaar zijn opgelegd. 
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LASTEN 

 

Kapitaalslasten 

De totale kapitaalslasten vallen € 345.346 lager uit dan begroot. Doordat we een financiering 

hebben afgesloten bij de NWB tegen een zeer lage rente vallen de rentekosten aanzienlijk 

lager uit dan begroot. Daarnaast hebben we te maken met lagere kosten voor afschrijvingen. 

De belastingapplicatie GouwIT is pas in de loop van 2018 operationeel geworden. In 2019 zal 

voor het eerst hierop worden afgeschreven. In 2018 is afgeschreven op de investeringen in het 

kantoormeubilair, de investeringen in hardware en de investeringen voor de ADP applicatie 

(salarisadministratie). 

Personele lasten 

De totale personeelslasten vallen € 665.741 lager uit dan begroot. Hiervan heeft € 451.708 

betrekking op salarissen en € 214.033 op de overige personele lasten.   

Salarissen 

De salarissen komen € 451.708 lager uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de volgende 

factoren: 

• vacatureruimte circa € 770.000 

• kosten generatiepact circa - € 140.000 

• extra compensatie medewerkers CAR-UWO circa -€ 100.000 

• gevolgen functieboek en plaatsing circa -€ 80.000 

Overige personele lasten 

De lagere overige personele lasten betreffen met name de volgende categorieën: 

• Opleidingen 

Als gevolg van alle drukte rond de implementatie van de belastingapplicatie is in de 

eerste drie kwartalen is zeer beperkt gebruik gemaakt van het budget voor opleidingen. 

In het laatste kwartaal zijn nog wel een aantal nieuwe opleidingen gestart. Ten opzichte 

van de begroting betekent dit € 73.418 aan lagere kosten. 

 

• Reiskosten woon werk 

Ten opzichte van de begroting zijn de kosten € 75.782 lager. De raming in de begroting 

was te hoog. 

 

• Reiskosten zakelijke reis- en verblijfkosten 

Ten opzichte van de begroting zijn de kosten € 67.620 lager, de raming in de begroting 

was te hoog. 

Met ingang van 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en 

semipublieke sector (WNT) in werking getreden. Onder topfunctionarissen wordt bij een GR 

verstaan, de leden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur en de directeur.  

De inwerkingtreding van de WNT betekent dat in de jaarrekening een overzicht moet worden 

opgenomen van alle topfunctionarissen waarbij op persoonsniveau de verschillende 

componenten van het beloningsmaximum worden weergegeven. 
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Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende 
topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling: 
bedragen x € 1 P.W. Geerdink 

Functiegegevens Directeur 

Aanvang en einde functievervulling in 2018 01/01 – 31/12 

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)   1 

Dienstbetrekking?  ja/nee 

Bezoldiging   

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen € 107.611 

Beloningen betaalbaar op termijn € 17.363 

Subtotaal € 124.975 

    

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum € 189.000 

    

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag N.v.t.  

Totale bezoldiging € 189.000 

    

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan N.v.t.  

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling N.v.t.  

 

De bestuursleden van het Noordelijk Belastingkantoor ontvangen geen vergoeding. 

Topfunctionarissen en gewezen topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder: 

NAAM TOPFUNCTIONARIS FUNCTIE 

E. Luitjens voorzitter 

B. de Winter bestuurslid 

J. Batelaan bestuurslid 

T. Schroor bestuurslid 
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Operationele kosten 

De operationele kosten komen € 3.208.916 hoger uit dan begroot. De grootste verschillen met 

de berekening worden hieronder toegelicht. 

Onderhoud automatisering 

De totale kosten voor het onderhoud van de automatisering komen € 596.878 hoger uit dan 

begroot. Het onderhoud automatisering is opgedeeld in de volgende onderdelen: 

• Onderhoud automatisering GouwIT 

In de onderhoudskosten van GouwIT zijn € 173.922 hoger dan begroot. De oorzaak 

hiervan zit  voor het grootste deel in de extra kosten (€ 100.000) voor technisch beheer. 

Deze werkzaamheden zouden oorspronkelijk door de gemeente Groningen worden 

uitgevoerd, maar zijn uiteindelijk belegd bij GouwIT. Daarnaast is in de begroting 

onvoldoende rekening gehouden met onderhoudskosten voor nieuwe onderdelen. 

• Onderhoud automatisering ICT-Groningen 

De kosten van ICT-Groningen komen € 281.789 hoger uit dan begroot. Dit wordt 

veroorzaakt door de afname van grotere volumes dan oorspronkelijk was begroot. Het 

gaat dan om extra accounts voor externe partijen en tijdelijke krachten. Daarnaast is de 

servercapaciteit naar boven toe bijgesteld en is er voor telefonie een andere oplossing 

gekozen die hogere kosten met zich mee brengt. 

• Onderhoud automatisering algemeen 

Het aantal overige applicaties is groter dan oorspronkelijk was aangenomen. Hierdoor 

vallen de kosten voor het onderhoud € 141.167 hoger uit dan begroot. 

Drukwerk en porti 

De kosten voor drukwerk en porti komen € 72.127 hoger uit dan begroot. Hiervoor is niet een 

specifieke oorzaak aan te wijzen. In de begroting is uitgegaan van de ervaringscijfers van beide 

afzonderlijke organisaties en op dat moment waren de uitkomsten van de aanbesteding nog 

niet bekend. 

Diensten derden 

De totale kosten voor diensten derden komen € 2.406.526 hoger uit dan begroot. Een deel 

hiervan wordt gedekt uit de extra toegekende budgetten voor ‘Schoon door de Poort’               

(€ 662.342) en aanloopkosten (€ 315.000). Het totale budget voor ‘Schoon door de Poort’ 

bedraagt € 1.142.342. Een deel van de werkzaamheden wordt doorgeschoven naar 2019. Het 

bijbehorende budget van € 480.000 is ook doorgeschoven naar 2019. 

Naast de extra werkzaamheden vanuit ‘Schoon door de Poort’ heeft de extra inhuur vooral te 

maken met de extra werkzaamheden in de aanloopfase en de vacatureruimte. Hierbij speelt 

ook de performance van GouwIT een rol. De applicatie vraagt vaak meer personele inzet dan 

waar mee gerekend was.  

Voor de teams Heffen en Vastgoed zijn deze extra budgetten en de dekking vanuit de vacature 

ruimte voldoende om de extra inhuur kosten te kunnen dekken. Voor het team Invordering is 

met name vanuit ‘Schoon door de Poort’ het grootste deel van het extra budget gereserveerd. 

Doordat de implementatie van de belastingapplicatie niet volgens planning loopt hebben de 

geplande werkzaamheden nog niet volledig kunnen plaatsvinden. Het gevolg is dat een deel 
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van de werkzaamheden voor ‘Schoon door de Poort’ in 2019 uitgevoerd worden en dat ook het 

bijbehorende budget van € 480.000 is doorgeschoven. 

Voor het KCC blijkt dat de beschikbare budgetten voor ‘Schoon door de Poort’ niet voldoende 

zijn. In het rapport ‘Schoon door de Poort’ is geredeneerd vanuit de hoeveelheid werk die 

nodig is om werkvoorraden weg te werken. Er is onvoldoende of geen rekening gehouden met 

het feit dat veel van deze activiteiten weer leiden tot extra werkzaamheden voor het KCC. 

Daarnaast functioneert het externe callcenter onder de maat, dit leidt tot extra inzet bij het 

KCC.  

Gegevensverstrekking door derden 

In de begroting is onvoldoende rekening gehouden met de factuur in het kader van het 

financieringsmodel BRP. De kosten vallen hierdoor € 106.871 hoger uit dat begroot. 

Huisvesting en facilitaire kosten 

De kosten voor huisvesting en facilitair zijn € 23.347 hoger dan begroot. In de begroting is 

onvoldoende rekening gehouden met de facilitaire- en servicekosten. 

Overige kosten 

Diensten derden directie  

De kosten voor diensten derden directie zijn € 290.240 hoger dan de begroting als gevolg van 

externe inzet voor communicatie, HRM (beide vanwege de uitgestelde 12,3 fte-discussie) en de 

interim-teammanager Bedrijfsbureau. 

Accountantskosten 

De kosten voor de accountant vallen € 76.600 lager uit dan begroot. Bij het opstellen van de 

begroting had de aanbesteding van de accountantsdiensten nog niet plaatsgevonden en 

waren de tarieven nog niet bekend. 

Bankkosten 

De bankkosten vallen € 129.248 lager uit dan begroot. Bij het opstellen van de begroting had 

de aanbesteding van de bankdiensten nog niet plaatsgevonden en waren de tarieven nog niet 

bekend. 

Onvoorzien 

Op de post onvoorzien worden geen kosten geboekt, maar de post wordt als totaal ingezet als 

dekking op overschrijdingen bij andere budgetten.  

Dekking ‘Schoon door de Poort’, dekking aanloopbudgetten en extra budget project 

voormeldingen 

De extra bijdragen vanuit de deelnemers voor ‘Schoon door de poort’, aanloopkosten en 

project voormeldingen waren bij de begroting niet voorzien. In 2018 heeft geen 

begrotingswijziging plaatsgevonden. 

Kostenverdeling 

Bij het vaststellen van de begroting 2018 zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de 

kosten worden verdeeld aan de deelnemers. De kosten worden eerst toegerekend aan de 

producten en daarna doorgerekend aan de deelnemers op basis van volumes. De afspraak is 

gemaakt dat voor de definitieve afrekening de volumes vast staan, conform de in de begroting 
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gehanteerde volumes, maar dat de daadwerkelijke kosten aan de producten worden 

toegerekend. Dit kan betekenen dat de procentuele verdeling van de kosten aan de 

deelnemers kan wijzigen ten opzichte van de begroting.  

Op basis van de definitieve cijfers is onderstaande kostenverdeling van toepassing: 

Deelnemer 
Aandeel realisatie 

incl. btw 
Procentueel Aandeel begroot incl. btw Procentueel 

Gemeente Groningen (incl. btw) € 5.357.848 42,80% € 4.966.596 43,50% 

Waterschap Hunze en Aa's € 2.097.035 16,70% € 1.889.133 16,50% 

Waterschap Noorderzijlvest € 1.669.846 13,30% € 1.499.634 13,10% 

Wetterskip Fryslân € 3.401.173 27,20% € 3.069.381 26,90% 

Totaal € 12.525.902 100% € 11.424.744 100% 

 

Een deel van de btw kan worden doorgeschoven naar de gemeente Groningen en die kan 

deze btw weer compenseren. De door te schuiven btw bedraagt € 643.058 en heeft betrekking 

op de aan de gemeente Groningen toe te rekenen btw van de exploitatie en de in 2017 en 2018 

gedane investeringen. In de begroting was rekening gehouden met € 318.966. Voor de 

gemeente Groningen is dit een voordeel van € 324.092.  

De kostenverdeling, exclusief btw voor de gemeente Groningen, ziet er dan als volgt uit: 

Deelnemer Totaal bijdrage 2018 Bijdrage begroting 2018 
 Verschil 
(of tekort)  

Gemeente Groningen (excl btw) € 4.714.790  € 4.647.630  € 67.160  

Waterschap Hunze en Aa's € 2.097.035  € 1.889.133  € 207.902  

Waterschap Noorderzijlvest € 1.669.846  € 1.499.634  € 170.212  

Wetterskip Fryslân € 3.401.173  € 3.069.381  € 331.792  

Totaal (excl btw) € 11.882.844  € 11.105.778  € 777.066  

btw € 643.058  € 318.966  € 324.092  

Totaal (incl btw) € 12.525.902  € 11.424.744  € 1.101.158  

 

3.3.4 Schatkistbankieren 

Met ingang van 1-1-2014 is het schatkistbankieren ingevoerd. Voor het Noordelijk 

Belastingkantoor is een drempelbedrag van € 250.000 van toepassing. Dit drempelbedrag 

geldt voor de belastingopbrengsten van de deelnemers op rekening van het Noordelijk 

Belastingkantoor en voor de financiële middelen voor de eigen exploitatie van het Noordelijk 

Belastingkantoor.  

De aansluiting van het Noordelijk Belastingkantoor op het schatkistbankieren heeft pas 

plaatsgevonden in het 1e kwartaal van 2018. Omdat al wel eerder een lening ter beschikking is 

gesteld is het drempelbedrag overschreden. 
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Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) 

    Verslag 2017/2018       

Drempelbedrag   250         

  3e kw 2017 4e kw 2017 1e kw 2018 2e kw 2018 3e kw 2018 4e kw 2018 

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks 
schatkist aangehouden middelen 

175 1.314 823 299 71 143 

Ruimte onder het drempelbedrag 75 250 250 250 179 107 

Overschrijding van het drempelbedrag   1.064 573 49     
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Bijlage 1    Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 

 

 

 


