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Verslag 
 

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR 

30 november 2020 Algemeen bestuur 25 november 2020 A.C. de Geest 

DEELNEMERS 

 

   

Aanwezig: de heer Bussink 

(voorzitter), de heer Van 

Amerongen, de heer Beukers, de 

heer Odink, de heer Oosterwijk, 

de heer Sloots, de heer 

Stegeman, de heer Vos, de heer 

Van Vreeswijk, de heer Van 

Helden, mevrouw Stiekema, de 

heer De Haan en mevrouw De 

Geest. 

 

Met kennisgeving afwezig: de 

heer Van Leeuwen en de heer 

Vereijken. 

 

   

    

1. Opening en vaststellen agenda 

De heer Bussink opent de vergadering. 

 

De heren Van Leeuwen en Vereijken hebben zich afgemeld.  

 

1.1 Instructies digitaal vergaderen 

Het algemeen bestuur neemt kennis van de instructies voor digitaal vergaderen. 

 

2. Mededelingen 

De heer Bussink feliciteert namens het algemeen bestuur de heer Sloots met zijn voordracht als 

burgemeester van Stadskanaal en wenst hem veel succes in zijn nieuwe functie. 

 

3. Verslagen 

 

3.1 Verslag vergadering algemeen bestuur 7 oktober 2020 

Het algemeen bestuur stelt het verslag ongewijzigd vast. 

 

3.2. Besluitenlijst van het dagelijks bestuur 28 oktober 2020 
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Het algemeen bestuur neemt kennis van de besluitenlijst van het dagelijks bestuur. 

 

4. Ingekomen post 

Er is geen ingekomen post. 

 

5. Onderwerpen ter informatie  

 

5.1 Bevoegdhedenregister heffingsjaar 2021 

Het algemeen bestuur neemt kennis van het bevoegdhedenregister 2021. 

 

5.2 Evaluatie beëindiging samenwerking met gemeenten (kwijtschelding) 

De evaluatie is geagendeerd op verzoek van de heer Stegeman. De heer Stegeman bedankt voor de 

evaluatie. Hij geeft aan dat de evaluatie bewijst dat de wijziging van de samenwerking geen nadelige 

gevolgen heeft gehad. Het aantal bezwaarmakers en afwijzingen is wel toegenomen, maar 

overeenkomstig de verhoudingen in het verzorgingsgebied van GBLT. 

 

5.3 Management letter 2020 

De heer De Haan licht toe dat de accountant in september de interim-controle heeft uitgevoerd. De 

interne beheersing van GBLT is van voldoende niveau en GBLT heeft eerdere aanbevelingen opgevolgd. 

De accountant wil steeds meer steunen op de IT-omgeving van GBLT bij de uitvoering van de controle. 

Dat vraagt een aantal verbeteringen. GBLT gaat daarmee aan de slag en gaat erover in gesprek met de IT-

auditor van Deloitte. 

 

De heer Oosterwijk raadt aan kritisch te blijven over de aanbevelingen van de accountant over de IT-

omgeving. Het is belangrijk de kosten en baten van investeringen af te wegen en niet automatisch de 

wensen van de accountant te volgen. 

De heer De Haan is het daarmee eens en geeft aan dat GBLT ook bekijkt of de accountantcontrole 

efficiënter kan. Wel geeft hij aan dat het op orde hebben van de IT-omgeving ook voor GBLT van 

essentieel belang is, omdat het een datagedreven organisatie is. 

De heer Bussink voegt daaraan toe dat grote investeringen ook langs het bestuur gaan en het bestuur er 

dan over kan discussiëren. 

 

De heer Sloots vraagt een toelichting op twee aanbevelingen van de accountant in 2019 die GBLT nog 

niet heeft opgevolgd: het integriteitsgetal (aanbeveling 05 uit de Management letter) en de data 

meetbedrijven in Excel (aanbeveling 06). 

De heer De Haan antwoordt dat GBLT nog zoekt naar een manier om de aanbeveling over het 

integriteitsgetal in te voeren in de financiële systemen, of eventuele andere beheersmaatregelen. De heer 

Van Helden geeft aan dat GBLT ook een structureel alternatief voor de data van meetbedrijven in Excel 

zoekt. Zolang die er nog niet is, voert GBLT controles uit door beoordeling achteraf. 

 

6. Onderwerpen voor besluitvorming 

 

6.1 Vergaderschema 2021 

Voorstel: 

Neem kennis van bijgevoegd vergaderschema 2021 en stel dit vergaderschema, inclusief eventuele 

wijzigingen, vast. 

 

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel. 

 

7. Onderwerpen voor bespreking en besluitvorming 

 

7.1 Bestuursrapportage 2020-2 
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De heer Van Helden geeft een samenvatting van de bestuursrapportage: 

 

Effecten van de coronacrisis 

Ondanks de coronacrisis gaat het goed met GBLT. Het thuiswerken vormt geen belemmering voor de 

productie. En de medewerkers houden zich tot nu toe goed. 

Voor de zomer heeft het dagelijks bestuur besloten ondernemers de mogelijkheid te geven voor uitstel 

van betalingen tot 1 september 2020. Daar is niet veel gebruik van gemaakt. Vanaf 1 september is GBLT 

weer begonnen met inning en heeft het ondernemers maatwerk aangeboden. Het grootste deel van de 

vorderingen heeft GBLT inmiddels geïnd.  

GBLT heeft eerder prognoses opgesteld voor de invloed van de coronacrisis en gedeeld met het bestuur. 

Daar is nu nog niet meer over te zeggen; de prognoses lijken nog redelijk valide. 

 

Klantenservice 

De klantenservice loopt goed, ook al werken medewerkers van de frontoffice vanuit huis. Het aantal 

contacten neemt wel toe. Vermoedelijk komt dat doordat mensen meer thuis zijn en zich mogelijk meer 

zorgen maken. Verder kwamen er veel reacties op de verzending van onjuiste Diftar-aanslagen en het 

gebruik van de Berichtenbox op MijnOverheid. 

GBLT is trots dat het steeds leesbaardere teksten schrijft. Verder heeft het KCC afgelopen jaar meer 

mensen in eigen dienst genomen in plaats van ze in te huren. Dat verbetert de kwaliteit van het werk. 

Deze medewerkers worden op meerdere plekken ingezet, waardoor er een interne flexibele schil is. GBLT 

wil op langere termijn meer medewerkers flexibel inzetten, aangezien het verwacht dat administratieve 

taken zullen afnemen 

 

Samenwerking 

GBLT had grote ambities om verder samen te werken met de opdrachtgevers op het gebied van 

informatiemanagement en met andere organisaties. Dit gaat door de coronacrisis moeizamer en trager, 

mede omdat organisaties meer naar binnen zijn gekeerd en mensen niet fysiek samen kunnen komen. 

 

Data en applicaties 

De WOZ-historie bij de LV WOZ is afgerond en GBLT is nagenoeg gereed met de overgang naar 

waarderen op vierkante meters. 

De overgang naar de nieuwe belastingapplicatie gaat goed: naar verwachting kan GBLT op 1 januari aan 

de slag met de vernieuwde applicatie. Het gebruikt dan hetzelfde systeem als voorheen, maar heeft het 

met de leverancier slimmer ingericht.  

GBLT heeft ook gewerkt aan de koppeling aan de basisadministraties. De koppeling met het 

handelsregister is bijna klaar. GBLT is klaar om berichten te sturen naar de LV WOZ, maar de afname 

werkt nog niet goed. Dit gaat wel de goede kant op en het Kadaster en de Waarderingskamer hebben 

besloten de bestaande functie nog een paar maanden te verlengen. 

 

Financiën 

De exploitatiebijdragen van de opdrachtgevers zijn lager dan begroot. Dat komt voor een deel door de 

hoge invorderbaten (zie agendapunt 7.2), maar er waren ook meevallers in de kosten. Die zijn deels 

incidenteel en deels structureel. Zo kan GBLT nu al besparingen inboeken die het later had verwacht. De 

begrotingen van 2021 en verder worden daarop gecorrigeerd. 

 

Het algemeen bestuur geeft aan blij te zijn met hoe goed het gaat met GBLT. Niet alleen zijn de 

financiële resultaten goed, maar ook heeft GBLT zijn werkprocessen goed op orde. Het bestuur meent 

dat GBLT daar de afgelopen jaren grote stappen in heeft gemaakt. 

 

De heer Oosterwijk vraagt of de gemeente Nijkerk een fout heeft gemaakt bij de Diftar die heeft geleid 

tot onjuiste Diftar-aanslagen. 
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De heer Van Helden vertelt dat GBLT het verkeerde bestand heeft gekregen. Dat had beter gecontroleerd 

moeten worden, maar het echte probleem is dat de aanlevering van het afvalverwerkingsbedrijf niet is 

zoals het van tevoren is afgesproken. GBLT houdt de vinger aan de pols, maar de heer Van Helden 

verwacht dat het komende jaren gemakkelijker verloopt. 

 

Op een vraag van de heer Oosterwijk naar het aantal klachten antwoordt de heer Van Helden dat dit 

aantal verhoudingsgewijs behoorlijk is toegenomen. Toch is het aantal klachten ten opzichte van het 

aantal contactmomenten met klanten gering. GBLT probeert klachten in toenemende mate zo vroeg 

mogelijk en informeel af te handelen. Burgers vinden het ook prettig vinden als ze medewerkers te 

spreken krijgen. 

 

De heer Vos vertelt dat Leusden de pilot informele WOZ-bezwaarafhandeling heeft gewaardeerd, al 

moest die door corona vroegtijdig worden afgebroken. De heer Van Helden vertelt dat GBLT van plan is 

de informele bezwaarafwikkeling komend jaar telefonisch te gaan doen. Burgers kunnen dan met een 

taxateur bellen. GBLT hoopt dat daarmee veel klachten af te handelen voor ze formeel een bezwaar 

worden. Bovendien hoopt het dat deze werkwijze zal leiden tot afname van het aantal no cure, no pay-

bezwaren, omdat deze soort bezwaarafhandeling sneller gaat dan bij een NCNP-bureau. Ambtelijke 

opdrachtgevers hebben er positief op gereageerd. GBLT bekijkt nog of het opnieuw informele 

bezwaarafhandeling op het kantoor van gemeentes wil aanbieden. 

 

Voorstel: 

Neem kennis van de tweede bestuursrapportage 2020 en stel deze vast. 

 

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel. 

 

7.2 Invorderbaten 

De heer Van Helden licht de gedachte achter invorderboetes toe. De wetgever wil dat wanbetalers de 

extra kosten van hun wanbetalen vergoeden en niet dat de overheid eraan verdient. Toch houdt GBLT 

steeds meer invorderbaten over en ook meer dan begroot. De vraag is wat GBLT hiermee moet doen. 

 

De heer Van Helden stelt voor de discussie in twee stukken te knippen. 

De eerste vraag is of het bestuur vindt dat GBLT op de goede manier int. GBLT houdt de landelijke 

invordertarieven aan en legt ook niet meer invorderboetes op dan andere kantoren, maar maakt door 

zijn schaalgrootte minder kosten.  

 

Het algemeen bestuur spreekt uit dat het van mening is dat GBLT op een legitieme manier invordert. 

 

De tweede vraag is dan wat er met de invorderbaten moet gebeuren. GBLT kan de bijdragen van de 

opdrachtgevers verminderen, maar kan het bedrag ook gebruiken voor sociaal incasseren. Bijvoorbeeld 

door in het begin van het invordertraject al contact te leggen met mensen bij wie de belastingen al vele 

malen oninbaar zijn verklaard. 

Dit vraagt wel om een ander soort inspanning van GBLT en er zijn extra middelen nodig om dit 

professioneel uit te voeren. Maar volgens de heer Van Helden past dit bij de visie van de wetgever: GBLT  

gebruikt boetes dan niet alleen om kosten van wanbetalers te dekken, maar ook om ze te voorkomen. 

Sociaal incasseren heeft wel wat voeten in de aarde, omdat GBLT gebruik moet maken van 

persoonsgegevens en het bovendien niet iedere burger hetzelfde behandelt. De functionaris 

gegevensbescherming moet daar goed naar kijken. De heer Van Helden verwacht dit niet binnen één jaar 

te regelen. Wel lijkt het hem beter om sociaal incasseren, als het bestuur voor deze optie kiest, alvast in 

de boekhouding te verwerken. 
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De heer Stegeman geeft aan dat hij denkt dat er juridisch geen probleem is, maar moreel wel. Hij vindt 

niet dat GBLT winst moet maken op invordering. Daarom is hij er sterk voorstander van om een deel van 

de meevaller te reserveren voor sociaal incasseren. Hij vraagt het dagelijks bestuur om hier een voorstel 

voor te maken. 

 

De heer Sloots sluit zich daarbij aan. Hij voegt eraan toe dat gemeenten al een schulddienstverlening 

hebben en raadt GBLT aan om die organisaties te vragen om input voor een goed beleid. Ook hebben 

gemeentes goed in beeld welke burgers schulden hebben. GBLT kan kijken of er juridische 

mogelijkheden zijn om die gegevens te delen. 

 

Ook de heer Odink heeft er moeite mee dat de invorderbaten steeds verder oplopen. Hij is blij dat GBLT 

al stappen heeft gezet met sociaal incasseren en vindt het de verantwoordelijkheid van GBLT en zijn 

deelnemers om de invorderbaten hiervoor verder in te zetten. 

 

De heer Oosterwijk stelt voor de mogelijkheid van sociaal incasseren los te koppelen van de 

invorderbaten. Hij is voor sociaal incasseren, maar vindt de extra baten geen argument om daarmee aan 

de slag te gaan. Daarom krijgt hij daar liever een apart voorstel over. 

De heer Van Vreeswijk sluit zich daarbij aan. 

 

De heer Vos zegt dat het goed is om de invorderbaten beter te begroten en de mogelijkheden voor 

sociaal incasseren te verkennen. Maar hij voegt eraan toe dat het wel beter is om een overschot dan een 

tekort te hebben, want GBLT heeft geen weerstandsvermogen. 

De heer Van Helden reageert dat GBLT de invorderbaten ongeveer anderhalf miljoen hoger wil begroten. 

Dit blijft een voorzichtige begroting, om te voorkomen dat in de toekomst druk ontstaat om veel boetes 

uit te schrijven om de exploitatiekosten te dekken. 

 

De heer Beukers vraagt om een verdere uitwerking van de effecten voor de deelnemers. Hij vindt het wel 

verdedigbaar als de invorderbaten voor GBLT hoger uitvallen als dit komt doordat GBLT efficiënt werkt.  

 

De heer Stegeman stelt voor om niet alleen structureel te investeren in sociaal incasseren, maar ook het 

overschot van nu al te investeren in dit doeleinde. De heer Bussink zegt dat het dagelijks bestuur deze 

suggestie zal meenemen.  

 

Het algemeen bestuur wordt gevraagd: 

- Kennis te nemen van de achtergrond en totstandkoming van invorderbaten. 

- In te stemmen met een structurele verhoging van de begrote invorderbaten in toekomstige jaren, 

aansluitend bij een realistische en nog steeds voorzichtige raming. 

- Opiniërend te verkennen of en in welke mate een deel van de structurele verruiming moet 

worden gereserveerd in de begroting 2022 voor een structurele inzet op doelgroepgericht 

(sociaal) incasseren. 

- Opdracht te geven om het doelgroepgericht (sociaal) incasseren uit te werken in een eerste 

voorstel dat in de begroting 2022 wordt aangereikt en gefinancierd uit de hierboven genoemde 

reservering. 

 

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel. Het dagelijks bestuur maakt een voorstel waarin het 

sociaal incasseren verder uitwerkt. Tot die tijd worden meevallers teruggeboekt volgens de gebruikelijke 

handelswijze. 

 

8. Rondvraag 

De heer Bussink heeft de leden van het algemeen bestuur per brief uitgenodigd om een van de 

gemeentelijke bestuursleden af te vaardigen naar de selectiecommissie voor de nieuwe directeur. De 
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heren Oosterwijk en Beukers melden zich hiervoor aan. Na onderling overleg bepalen zij dat de heer 

Oosterwijk deelneemt aan de selectiecommissie. 

 

9.  Volgende vergadering van het algemeen bestuur 

 

10.  Sluiting 

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

 


