
 

 

 

 
 

        

     

 

 

    

     

       

      

       

        

      

    

      

 

   

    

   

     

 

          

 

    

 

 

         

           

            

 

             

         

          

  

            

           

   

 

             

               

 

 

               

             

             

Verslag 

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR 

26 oktober 2021 Algemeen bestuur 13 oktober A.C. de Geest 

2021 

DEELNEMERS 

Aanwezig: de heer Bussink (voorzitter), de 

heer Van Amerongen, de heer Beukers, de 

heer Odink, de heer Oosterwijk, de heer 

Stegeman, de heer Vereijken, de heer Vos, 

de heer Van Vreeswijk, de heer De Haan, 

mevrouw Stiekema, de heer Krist en 

mevrouw De Geest (verslag). 

Afwezig: mevrouw De Jong, de heer Van 

Leeuwen. 

1. Opening en vaststellen agenda 

De heer Bussink opent de vergadering. 

Mevrouw De Jong en de heer Van Leeuwen zijn met kennisgeving afwezig. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. Mededelingen 

De heer De Haan heeft de volgende mededelingen: 

 Het gaat goed met GBLT. Uitgebreidere informatie volgt in de tweede bestuursrapportage. 

 GBLT-medewerkers komen weer iets meer op kantoor. Kantoor wordt meer gebruikt als 

samenwerkingsplek. 

 De interimcontrole van de accountant vond afgelopen periode plaats en de managementletter is 

in afronding. Daar komen geen grote, nieuwe bevindingen uit. 

 De onderhandelaars van de waterschaps-cao hebben een leuk en interessant bezoek gebracht 

aan GBLT. 

 De bestuurlijke werkgroep toekomstvaste GR zit in de afrondende fase. De conceptrapportage is 

bijna gereed. Tijdens de volgende vergadering van het algemeen bestuur geeft Rijnconsult hier 

een presentatie over. 

Mevrouw Stiekema deelt mee dat de rijksoverheid bekijkt hoeveel zij lokale overheden moet vergoeden 

voor de toeslagenaffaire. Er is nu een voorstel om 150 euro per dossier te vergoeden, maar dit moet nog 

goedgekeurd worden. 

De heer Krist vertelt dat de exploitatie in lijn ligt met de laatste bestuursrapportage. Het begrote bedrag 

voor de afhandeling van no cure, no pay-bezwaren lijkt toereikend te zijn. Wel is er onzekerheid over de 

opbrengst van de invorderbaten. Dit komt doordat GBLT nog aan de slag is met sociaal incasseren. 
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VERSLAG VAN BESPREKING 

Algemeen bestuur 

DATUM 

26 oktober 2021 

Bovendien is er dit jaar landelijk een hogere betaalmoraal. Hierdoor is er mogelijk een lagere 

invorderopbrengst. De verwachting is echter dat GBLT het budget voor onvoorziene kosten niet opmaakt 

en 2021 met een positief financieel resultaat afsluit. 

3. Verslagen 

3.1 Verslag algemeen bestuur 7 juli 2021 

Het algemeen bestuur stelt het verslag vast. 

3.2 Besluitenlijsten dagelijks bestuur 

Het algemeen bestuur neemt kennis van de besluitenlijsten. 

4. Ingekomen post 

4.1 Brief van Gedeputeerde Staten Overijssel over ‘Toezichtsvorm begroting 2022’, 28-09-2021 

Het algemeen bestuur neemt kennis van de ingekomen post. 

5. Onderwerpen ter informatie 

5.1 KPI informatie- en archiefbeheer Follow-up 2020 

Het algemeen bestuur neemt kennis van de rapportage. 

6. Onderwerpen voor besluitvorming 

6.1 Archiefverordening en Beheerregeling informatiebeheer 

Mevrouw Stiekema licht toe dat de Archiefverordening en de beheerregeling slechts op een paar kleine 

punten zijn aangepast. 

De heer Bussink vertelt dat in zijn organisatie blijkt dat burgers via een Wob-verzoek Whatsappberichten 

kunnen opvragen. Hij waarschuwt bestuurders om daarmee rekening te houden. De heer Beukers vraagt 

of GBLT-medewerkers daar ook op worden geattendeerd. Mevrouw Stiekema antwoordt dat GBLT daar 

wel intern over communiceert, maar dit moet herhaald worden. Ook moet er nog jurisprudentie komen 

over welke privézaken via een Wob-verzoek opgevraagd kunnen worden. Het algemeen bestuur vraagt 

mevrouw Stiekema hier een verder beeld van te schetsen. 

Voorstel: 

Het algemeen bestuur: 

1. neemt kennis van de Beheerregeling informatiebeheer GBLT 2021. 

2. stelt de Archiefverordening GBLT 2021 vast. 

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel. 

7. Rondvraag 

De heer Vos deelt mee dat de gemeente Leusden de hondenbelasting afschaft. 

8. Volgende vergadering van het algemeen bestuur op 1 december 2021 

9. Sluiting 

De heer Bussink bedankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
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