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Geacht bestuur,
Op 30 maart jl. ontvingen wij de ontwerpbegroting 2020 van het gemeenschappelijk
Belastingkantoor Lococensus - Tricijn (GBLT) en de meerjarenraming over de jaren 2021 2023. Op basis van artikel 32 van de Gemeenschappelijke regeling heeft ons algemeen
bestuur de mogelijkheid om een zienswijze hierover te geven. De ontvangen zienswijzen
worden besproken bij de besluitvorming ter vaststelling van de ontwerpbegroting 2020 in de
vergadering van het algemeen bestuur van GBLT van 10 juli 2019.
De ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2021 - 2023 hebben gedurende 14
dagen bij ons waterschap ter inzage gelegen en zijn verkrijgbaar gesteld. Er zijn geen
reacties ingebracht.
Omdat onze zienswijze van de begroting 2020 vóór 20 juni as. bij uw bestuur moet zijn
aangeleverd en ons algemeen bestuur pas op 2 juli a.s. bij elkaar komt heeft ons college van
dijkgraaf en heemraden in de vergadering van 4 juni jl. het volgende besloten:
1.

2.

Het dagelijks bestuur van GBLT positief te adviseren over de ontwerpbegroting 2020
inclusief meerjarenraming 2021-2023 onder voorbehoud van goedkeuring door het
algemeen bestuur van ons waterschap.
In komende jaren laat waterschap Rijn en IJssel zijn tarieven gematigd groeien met
3% jaarlijks gerekend vanaf 2019. We vragen GBLT om in de ontwikkeling van zijn
kosten hiermee rekening te houden.
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