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Betreft: Nieuw convenant doorontwikkeling horizontaal toezicht Belastingdienst

Geachte raadsleden ,

Middels deze raadsinformatiebrief informeren wij u dat wij op 15 maart jl. hebben besloten om het
convenant 'doorontwikkeling horizontaal toezicht’ aan te gaan met de Belastingdienst, voor een periode
van drie jaar.

De Belastingdienst rolt de Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht (hierna: DHT) uit bij alle organisaties die
voor Horizontaal Toezicht (HT) in aanmerkingen willen blijven komen of voor het eerst daarvan gebruik
willen maken. Ridderkerk heeft al sinds 2012 HT met de Belastingdienst, dit tot wederzijdse tevredenheid.
De doorontwikkeling houdt in feite in dat er een aantoonbare fiscale beheersing moet zijn bij een
organisatie wil men in aanmerking (blijven) komen voor een nieuw convenant DHT. De Belastingdienst
heeft aangegeven over te kunnen gaan tot ondertekening van dit nieuwe convenant: Ridderkerk is een
betrouwbare convenantpartner en de achterliggende jaren hebben we naar tevredenheid aangetoond een
beheerst proces te voeren. De komende jaren voeren we in het kader van de doorontwikkeling van het
horizontaal toezicht nieuwe verbeteracties door op het gebied van de procesbeschrijvingen, fiscale
beheersmaatregelen en op het gebied van de fiscale monitoring

Het hele traject DHT is erop gericht om een aantoonbaar werkend fiscaal systeem van interne
beheersing, interne monitoring en externe controle te hebben waardoor er aanvaardbare aangiften
ingediend worden en belastingschulden tijdig betaald kunnen worden. Met als formeel sluitstuk ook een
convenant waarin de vorm en intensiteit van het toezicht van de Belastingdienst wordt afgestemd op de
kwaliteit van de interne beheersing, interne controle en externe controle. In eerdere besluitvorming is al
opgenomen dat dit de fiscale koers is die onze gemeente vast wil houden. Met het afsluiten van het
convenant wordt het wederzijdse vertrouwen formeel bevestigd.

Het ondertekenen van het DHT met de Belastingdienst vindt plaats op 31 maart 2022. Dat is het sluitstuk
van een intensief traject en tegelijkertijd een nieuwe start voor de komende jaren waarin we als
Ridderkerk op een zorgvuldige wijze ons fiscaal systeem verder doorontwikkelen.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
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Hoogachtend,

het college van burgemeester en wethouders van Ridgárkerk,

de secretaris @ burgemeester,

/

dhr. H.W. J. Klaucke mw. A. Attema
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