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VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR 

10 augustus 2016 29 juli 2016 Innen I. Walch I. Walch 

AGENDAPUNT ONDERWERP    

 Aanwijzing deurwaarder   

Voorstel 

De deurwaarders in dienst van afdeling Innen genoemd in het aanwijzingsbesluit aan te wijzen als 
belastingdeurwaarder van GBLT, als bedoeld in 

- Artikel 123 lid 3 onderdeel e van de Waterschapswet in samenhang met  
- Artikel 124 lid 5 onderdeel d van de Waterschapswet en  
- Artikel 231 lid 2 onderdeel e van de Gemeentewet in samenhang met 
- Artikel 232 lid 4 onderdeel d van de Gemeentewet 

Behandelen in vergadering d.d. 

Op 10 augustus 2016 

Toelichting 

Op grond van artikel 123 lid 3 onderdeel e in samenhang met artikel 124 lid 5 onderdeel d van de 
Waterschapswet, is het voor de invordering van de waterschapsbelastingen noodzakelijk daartoe 
ambtenaren dan wel gerechtsdeurwaarders aan te wijzen voor wie de bevoegdheden en verplichtingen 
gelden van de belastingdeurwaarder. De gemeentelijke equivalent is artikel 231lid 2 onderdeel e in 
samenhang met artikel 232 lid 4 onderdeel d van de Gemeentewet. 

Personele consequenties 

Geen 

Financiële consequenties 

Geen 

Juridische consequenties 

Geen 

Communicatie consequenties  

Dit besluit dient op de gebruikelijke manier bekend gemaakt te worden. 

  



ONDERWERP 

Aanwijzing deurwaarder 

DATUM 

10 augustus 2016 

 

 

Bijlagen 

Besluit tot aanwijzing van de belastingdeurwaarders van GBLT. 
  



ONDERWERP 

Aanwijzing deurwaarder 

DATUM 

10 augustus 2016 

 

 

Besluit tot aanwijzing van de belastingdeurwaardes van GBLT 

 
Het dagelijks bestuur en de directeur van GBLT: 
 
Gelet op: 

- Artikel 124 lid 5 onderdeel d van de Waterschapswet 
- Artikel 232 lid 4 onderdeel d van de Gemeentewet  
- Artikel 20 lid 8 van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor 

Lococensus – Tricijn 
 
BESLUIT 
 
Artikel 1 

Aan te wijzen als belastingdeurwaarder van GBLT, als bedoeld in de hierboven genoemde 
artikelnummers. 
 
Naam     Geboortedatum   Geboorteplaats 
Dhr. G.J. M. Adolfsen  09 augustus 1953  Losser 
Dhr. P.A.R. Berkhuysen  07 augustus 1959  Doetinchem 
Dhr. A.D. Özdemir  01 januari 1964   Erzincan (Turkije) 
 
Artikel 2 

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag die volgt op de dag van de bekendmaking.  

2. Dit besluit kan worden aangehaald als het ‘Besluit tot aanwijzing van de belastingdeurwaarders 
van GBLT’. 

 

Aldus vastgesteld op 10 augustus 2016 
 
 
De directeur      Plaatsvervangend voorzitter 
 
 
 
 
M.A. van Helden     B.J. Bussink 


