Aan het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor
Zienswijze waterschap Noorderzijlvest begroting 2019 en de meerjarenraming 2020-2022.
Geacht bestuur,
Het waterschap Noorderzijlvest heeft de begroting 2019, inclusief meerjarenraming 2020-2022 en de
kostentoedeling ontvangen en beoordeeld. De begroting en kostentoedeling geeft aanleiding tot de
volgende zienswijze:
Het algemeen bestuur van waterschap Noorderzijlvest kan zich in redelijkheid vinden in het feit dat
de begroting en de meerjarenraming meer onzekerheden bevatten dan normaal, omdat het
Noordelijk Belastingkantoor pas sinds 1 januari 2018 operationeel is.
Het algemeen bestuur staat volledig achter de ambitie van het Noordelijk Belastingkantoor om vanaf
2019 nieuwe gemeenten te laten aansluiten om zo de kosten per deelnemer verder te verlagen. Er is
in de begroting en meerjarenraming nog geen rekening gehouden met de effecten van de
gemeentelijke herindeling met de gemeente Haren. De effecten hiervan voor het totaal van de
begroting 2019 en op de kostenverdeling tussen de deelnemers, zien wij graag aangegeven in een
begrotingswijziging eind 2018.
Met de verwachte verdere inperking van de koepelvrijstelling van de btw is nog geen rekening
gehouden in de begroting en meerjarenraming. Inmiddels is duidelijk geworden dat het besluit tot
inperking door de Staatssecretaris van Financiën per 1 januari 2019 is opgeschort.
De begroting 2019 (en de meerjarenraming) wordt op twee punten aanzienlijk verhoogd. Dat betreft
de personeelskosten en de kosten van ICT-dienstverlening. De eerste heeft te maken met een
generieke stijging (CAO), hogere kosten van plaatsing personeel en kosten generatiepact. Overigens
is bij de stijging van de personeelskosten (cao) slechts rekening gehouden met een stijging van 3%.
Gezien de huidige cao onderhandelingen is dit aan de lage kant. We gaan ervan uit dat binnen de
begroting 2019 hiervoor voldoende reserve (onvoorzien) aanwezig is.
De tweede stijging heeft te maken met de toegenomen kosten voor de ICT-dienstverlening door de
gemeente Groningen. Dit vraagt naar onze mening aandacht van uw bestuur om de kosten in de
toekomst beheersbaar te houden.
De hogere kosten in 2019-2022 hebben een effect op de terugverdientijd van de kosten die gemaakt
zijn voor de oprichting van het Noordelijk Belastingkantoor. Wij zien met belangstelling de afrekening
van de projectkosten en de frictiekosten tegemoet.
In tegenstelling tot in de meerjarenraming 2020-2022, is in de begroting 2019 geen rekening
gehouden met een inflatiecorrectie. We gaan ervan uit dat ook hiervoor voldoende reserve
(onvoorzien) aanwezig is. Het is ons opgevallen dat er in 2018 nog geen afschrijving plaatsvindt op de
aangeschafte belastingapplicatie. De achterliggende reden wordt in de begroting niet toegelicht. We
hebben begrepen dat dit te maken heeft met de vertraagde oplevering van de belastingapplicatie in
2017/2018. Welke effecten dit heeft op de exploitatiebegroting 2018 (lagere lasten) zien we graag
nog aangegeven.

Voor het overige geeft de begroting 2019, de meerjarenraming 2020-2022 en de kostentoerekening
geen aanleiding tot het maken van opmerkingen.
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