
Aan
Het Dagelijks bestuur van de 
Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 
Postbus 141 
2302 BC Leiden

afdeling
Financiën
contactpersoon
M.C. van Dam
onderwerp
Begrotingswijziging 2020 
Meerjarenbegroting 2021-2024

telefoon
14 01 82
uw kenmerk

gouda
3 juni 2020
zaaknummer
3844
verzonden

1 1 JUNI 2020

Geacht bestuur.

Op 7 april 2019 heeft u de deelnemende gemeenten verzocht om een zienswijze te geven op uw 
ontwerpbegroting 2021-2024. Graag maakt de raad van deze gelegenheid gebruik.

De raad van de gemeente Gouda heeft uw ontwerp begrotingswijziging 2020 en uw ontwerp 
meerjarenbegroting voordejaren 2021-2024 behandeld in de besluitvormende raadsvergadering van 
3 juni 2020. De raad kan instemmen met de meerjarenbegroting 2021-2024 zoals deze is 
gepresenteerd. Ook kunnen wij instemmen met de voorgestelde begrotingswijzigingen 2020.

Naar aanleiding van de behandeling van de jaarstukken, de meerjarenbegroting en 
begrotingswijzigingen wil de gemeenteraad u daarbij het volgende meegeven:

ISAE3402
In uw brief geeft u aan dat de BSGR wederom een goedkeurende verklaring heeft ontvangen bij het 
ISAE3402 type II rapport en dat is een mooi resultaat.

ICT ontwikkelingen
In de toekomst moeten er belangrijke stappen gezet worden die behoorlijke investeringen op het 
gebied van ICT vragen. Graag vragen wij de aandacht voor de door u geschetste ontwikkelingen op 
het gebied van common ground. Privacy is op dit gebied heel belangrijk en daarom rekenen wij erop 
dat de veiligheid van de gegevens van de belastingbelater gewaarborgd blijft.

Samenhangende objectenregistratie, diensten in de cloud en schaalvergroting hebben als 
gevolg dat systemen gestandaardiseerd moeten worden. Gemeenten, waterschappen, 
samenwerkingsverbanden zijn echter niet allemaal hetzelfde. Iedere organisatie kent een specifieke 
situatie die niet in een standaard te vertalen is. Daarom willen wij aangeven dat het niet wenselijk is 
dat er helemaal geen maatwerk meer geleverd kan worden.

Gevolgen Coronacrisis
De raad heeft begrip voor het feit dat de coronacrisis effect heeft op uw organisatie en dat op dit 
moment de gevolgen voor de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 nog niet goed in te schatten
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zijn. Wij verzoeken uiterlijk 1 november 2020 een meer actueel beeld te geven van de effecten die 
deze crisis heeft op uw bedrijfsvoering en financiële positie. Wij willen uw organisatie zeker niet extra 
belasten met administratieve verplichtingen, maar kijken uit naar globale verkenningen.

Met vriendelijke groet,

De raad van de gemeente Gouda,

Griffier voorzitter
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