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Verslag 
 

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR 

7 april 2021 Algemeen bestuur 7 april 2021 A.C. de Geest 

DEELNEMERS 

 

   

Aanwezig: de heer Bussink (voorzitter), de 

heer Van Amerongen, de heer Beukers, 

mevrouw De Jong, de heer Van Leeuwen, de 

heer Odink, de heer Oosterwijk, de heer 

Stegeman, de heer Vereijken, de heer Vos, 

de heer Van Vreeswijk, de heer Van Helden, 

mevrouw Stiekema, de heer De Haan en 

mevrouw De Geest (verslag). 

   

    

1. Opening en vaststellen agenda 

De heer Bussink opent de vergadering. Hij deelt mee dat de heer Kuperus van Deloitte alvast is 

aangeschoven voor de behandeling van het accountantsverslag. 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

1.1 Instructies digitaal vergaderen 

Het algemeen bestuur neemt kennis van de instructies. 

 

1.2 Aanwijzing Dorrit de Jong als lid ab GBLT Zwolle 

De heer Bussink vertelt dat mevrouw De Jong de heer Sloots heeft opgevolgd als lid van het algemeen 

bestuur namens de gemeente Zwolle. Mevrouw De Jong stelt zichzelf voor. De heer Bussink heet haar 

namens het algemeen bestuur van harte welkom. 

 

2. Accountantsverslag 

De heer Kuperus geeft een toelichting op het accountantsverslag. De accountants hebben goedkeurend 

geoordeeld over de getrouwheid en rechtmatigheid van de jaarrekening 2020. GBLT heeft naar 

aanleiding van opmerkingen een aantal dingen gecorrigeerd, maar er zijn geen resterende fouten 

overgebleven. Uit de controle in het najaar kwamen bovendien geen zaken naar voren die een goede 

jaarrekeningcontrole in de weg stonden. Eerder tijdens de interim-controle hebben de accountants wel 

een aantal aanbevelingen gedaan. Deze zijn in de Management Letter opgenomen. 

 

Bij de controle met betrekking tot Europese aanbestedingen bleek één casus zo complex dat de 

accountants niet konden controleren op rechtmatigheid. Dit betreft onderhoudswerkzaamheden van 

geautomatiseerde systemen, waarvan niet duidelijk is of er alternatieve leveranciers zijn en of een 

Europese aanbesteding dus verplicht is. Dit zoekt GBLT dit jaar verder uit; de accountants kijken er 

volgend jaar opnieuw naar. 
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De heer Stegeman vraagt wat er gebeurt als in de toekomst blijkt dat voor dit geval toch een Europese 

aanbesteding nodig is. Verklaren de accountants de aankoop van 2020 en eerdere jaren met 

terugwerkende kracht dan alsnog onrechtmatig? 

De heer Kuperus antwoordt dat dat niet het geval is. De accountants vellen dan alleen een oordeel over 

2021. 

 

Op een vraag van de heer Oosterwijk over de invorderbaten, antwoordt de heer Kuperus dat GBLT deze 

de laatste jaren conservatief heeft begroot, waardoor de daadwerkelijke opbrengsten veel hoger lagen. 

Hij adviseert GBLT daarom de begroting op basis van ervaringscijfers realistischer in te schatten. 

 

De heer Odink merkt op trots te zijn dat GBLT de afgelopen jaren zulke enorme stappen heeft gezet. 

 

De heer Bussink zegt dat GBLT adviezen van de accountants meeneemt en bedankt de heer Kuperus voor 

zijn inspanningen. 

 

3. Mededelingen 

De heer Van Helden deelt mee dat de productie van 2021 goed op gang is gekomen. Ook vertelt hij dat 

GBLT de afgelopen maanden inwoners de gelegenheid heeft gegeven informeel bezwaar in te dienen 

tegen hun WOZ-waarde. Klanten konden dan bellen met een taxateur van GBLT. Daar kwam veel reactie 

op: in de eerste paar weken zo’n 2000 telefoontjes. Aan het eind van de periode was het aantal zo 

opgelopen dat GBLT het niet meer aankon en inwoners alsnog adviseerde formeel bezwaar te maken. 

Bij ongeveer een derde van de gevallen zijn de gegevens naar aanleiding van het bezwaar ook aangepast. 

De hoop is dat dit uiteindelijk leidt tot minder bezwaren, maar dat is nu nog niet te zeggen. Er zijn 

inmiddels ongeveer 3200 formele bezwaren binnengekomen. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar, maar 

landelijk nemen NCNP-bezwaren nog steeds toe. Deze komen vaak aan het eind van de termijn binnen. 

De heer Oosterwijk reageert dat hij de terugkoppeling heeft gehad dat GBLT het aantal informele 

bezwaren uiteindelijk niet aankon. Hij roept op om hier verder over na te denken, want het kan negatieve 

reacties uitlokken als GBLT een aanbod doet dat het niet waar kan maken. 

De heer Van Helden is het eens met de heer Oosterwijk. Hij wil echter eerst evalueren of het informeel 

bezwaar ook daadwerkelijk leidt tot minder formele bezwaren. Het algemeen bestuur besluit de evaluatie 

af te wachten. 

 

De heer Van Helden vertelt verder dat het WODC-rapport over de kosten van NCNP-bureaus klaar is. Het 

WODC heeft, tegen de verwachting in, niet de conclusie getrokken dat NCNP-bureaus oneigenlijk winst 

maken. GBLT heeft zich geschaard achter de reactie van de VNG, die de Rijksoverheid oproept kleine 

correcties van de WOZ-waarden niet als fout te zien. De WOZ-waarden worden namelijk op basis van 

computermodellen vastgesteld; er is daarom altijd een marge van onzekerheid. 

 

Verder vertelt de heer Van Helden dat de Unie van Waterschappen (UvW) in gesprek is met het Rijk over 

de afhandeling van de toeslagenaffaire. GBLT heeft contact gezocht met de UvW om te overleggen over 

de uitvoering. Hij roept ook de opdrachtgevers op om GBLT te raadplegen als ze hier beleidsmatig over 

nadenken. 

De heer Beukers stelt het op prijs dat het bestuur 15 maart een update over dit dossier van GBLT heeft 

ontvangen. Hij vraagt of GBLT een coördinator heeft die zich hiermee bezighoudt, die ervoor zorgt dat 

GBLT en deelnemers elkaar blijven informeren. 

De heer Van Helden antwoordt dat dit mevrouw De Vries is, die ook de update heeft verstuurd. Zij is de 

ambtenaar belast met de invordering en heeft ook contact met gemeenten en de belastingdienst over de 

uitwisseling van gegevens en het identificeren van de doelgroep. 

Het algemeen bestuur spreekt af dat GBLT opdrachtgevers op de hoogte houdt. 

 

4. Verslagen 
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4.1 Verslag algemeen bestuur 25 november 2020 

Het algemeen stelt het verslag vast. 

 

4.2 Besluitenlijsten dagelijks bestuur 

Het algemeen bestuur neemt kennis van de besluitenlijsten van het dagelijks bestuur van 9 december 

2020, 27 januari 2021, 11 februari 2021 en 17 maart 2021. 

 

De heer Odink haalt aan dat het dagelijks bestuur op 27 januari heeft besloten € 750.000,- per jaar te 

reserveren voor sociaal incasseren. Gezien de hoge invorderbaten van GBLT, stelt hij voor dat bedrag te 

verhogen naar een miljoen per jaar. 

De heren Van Leeuwen, Van Amerongen en Vereijken reageren dat ze de € 750.000,- beschouwen als 

eerste stap, zodat GBLT meer ervaring kan opdoen. Daarna kan het bestuur evalueren en besluiten hoe 

het verder wil gaan. 

De heer Oosterwijk voegt toe dat hij € 750.000,- een realistisch bedrag vindt; GBLT moet ook niet meer 

uitgeven dan nodig. Bovendien verwacht hij dat sociaal incasseren ook leidt tot een verschuiving van de 

begrotingskosten en hij wil eerst zien hoe dat zich ontwikkelt. 

De heer Van Vreeswijk werpt daarnaast de vraag op of sociaal incasseren wel door invorderbaten betaald 

moet worden. Ook daar wil hij in de toekomst discussie over voeren.  

Het algemeen bestuur besluit de reservering van € 750.000 per jaar te handhaven. 

 

Naar aanleiding van de besluitenlijst van 11 februari stemt het algemeen bestuur bij acclamatie in met 

het besluit van het dagelijks bestuur om de heer De Haan te benoemen als nieuwe directeur vanaf 1 juni. 

De heer De Haan bedankt het bestuur en geeft aan blij te zijn met de kans om samen met medewerkers 

en de opdrachtgevers verder te bouwen aan GBLT. 

 

5. Ingekomen post 

Er is geen ingekomen post. 

 

6. Onderwerpen ter informatie  

 

6.1 Evaluatie klachten 

Het algemeen bestuur neemt kennis van de evaluatie klachten. 

 

7. Onderwerpen voor bespreking en besluitvorming 

 

7.1 Jaarstukken 

De heer De Haan licht de jaarstukken toe en geeft een presentatie van het digitale portaal van de 

jaarstukken. 

 

De heer Van Vreeswijk vraagt welk effect het vele thuiswerken heeft op de kosten. 

De heer De Haan antwoordt dat in de tweede bestuursrapportage van 2020 ervan uit werd gegaan dat 

GBLT voordeliger zou uitkomen door de lagere kosten voor kilometervergoedingen en dergelijke. Aan 

het eind van het jaar werden echter nieuwe cao-afspraken gemaakt over de thuiswerkvergoeding en het 

thuiswerkbudget. Die betaalt GBLT uit dezelfde post als de reiskosten, waardoor de totale kosten op het 

normale niveau uitkomen. 

 

De heer Van Leeuwen raadt de directie aan zich te bezinnen op het digitaal thuiswerken en sociaal 

werkgeverschap. Hij noemt bijvoorbeeld maatregelen om te voorkomen dat medewerkers vereenzamen 

door het thuiswerken. 

 

De heer Vos vraagt hoe GBLT omgaat met verlofuren en of er niet een stuwmeer aan verlofuren ontstaat 

die later continuïteitsproblemen kunnen veroorzaken 
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De heer Van helden antwoordt dat GBLT ervoor kiest met vertrouwen met medewerkers om te gaan. 

Medewerkers hebben laten zien dat ze verantwoordelijk zijn en hun werk af krijgen. Hij maakt zich ook 

niet veel zorgen dat medewerkers later massaal veel verlof zullen opnemen. Medewerkers nemen vaak 

vakantie op in de maanden dat de aanslagproductie achter de rug is. Bovendien is er geld gereserveerd 

op de balans, mochten er toch capaciteitstekorten ontstaan. 

 

Voorstel: 

1. Neem kennis van de Jaarstukken 2020 met daarin het bestuursverslag, het jaarverslag en de 

jaarrekening en stel deze vast; 

2. Stem in met het voorstel om het resultaat op basis van de Bijdrageverordening GBLT te 

verrekenen met de deelnemers; 

3. Verleen decharge aan het dagelijks bestuur en de directie. 

 

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel. Ook spreekt het zijn waardering uit voor de inzet en 

energie die GBLT-medewerkers inzetten, waardoor het werk van GBLT het afgelopen jaar goed is 

verlopen. 

 

7.2 Begrotingswijziging 2021, kadernotitie 2022-2025 en ontwerpbegroting 2022 

De heer Van Helden geeft een toelichting. 

 

De heer Oosterwijk merkt op dat de prijsontwikkeling een grote post is. Hij vraagt waarop deze is 

gebaseerd. 

De heer De Haan antwoordt dat GBLT voor de percentages ieder jaar uitgaat van berekeningen van het 

CPB. 

De heer Van Helden voegt toe stevige stijgingen voor arbeidskosten te verwachten. Niettemin moeten 

prijsontwikkelingen in principe gerechtvaardigd zijn door productiviteitsverhoging. Dit is het geval bij 

GBLT: de prijsontwikkeling per opgelegde aanslag is de laatste jaren, ondanks de prijsstijgingen, 

constant gebleven.  

 

Voorstel: 

 Goedkeuren van de geformuleerde kaders voor de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023 

tot en met 2025;  

 Goedkeuren van de ontwerpbegroting 2022 met daarin de meerjarenraming 2023-2025; 

 Goedkeuren van de begrotingswijziging 2021; 

 Instemmen dat, na goedkeuring, bovenstaande drie documenten in gezamenlijkheid aan de 

deelnemers in de gemeenschappelijke regeling worden toegezonden waarbij hen de gelegenheid 

wordt geboden hun zienswijzen naar voren te brengen; 

 De ontwerpbegroting 2022 en de begrotingswijziging 2021, met de ontvangen zienswijzen, 

worden ter vaststelling aangeboden in de vergadering van het algemeen bestuur van 7 juli 

2021.  

 

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel. 

 

8. Rondvraag 

De heer Odink vertelt dat in de Stentor een artikel stond over een ondernemer die door de 

coronamaatregelen in de problemen zat en het heel akelig vond dat ze een kille aanslag voor de 

waterschapsbelastingen kreeg. Het algemeen bestuur van het waterschap heeft de heer Odink verzocht 

GBLT op te roepen om meer empathie te tonen in de tekst van de aanslagbiljetten of het begeleidende 

schrijven. 

De heer Van Helden beaamt dat taal belangrijk is. Hij vertelt dat GBLT de afgelopen jaren grote stappen 

heeft gezet in het begrijpelijker en eenvoudiger maken van de correspondentie. Misschien groeit GBLT 

de komende jaren ernaartoe om belastingen (ook in de taal) een meer menselijk gezicht te geven. 
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Aangezien dit de laatste vergadering van het algemeen bestuur is met de heer Van Helden als directeur, 

bedankt het algemeen bestuur hem hartelijk voor zijn inzet. De bestuursleden merken op dat GBLT 

onder zijn leiding grote vooruitgang heeft geboekt. De heer Van Helden bedankt het bestuur voor de 

complimenten en het geschonken vertrouwen en zegt dat hij heeft genoten van zijn tijd als directeur bij 

GBLT. 

 

De heer Bussink en mevrouw Stiekema kondigen aan dat het streven is om op 3 juni een afscheidsfeest 

te organiseren en vraagt het bestuur de middag van die dag te reserveren. De vorm en precieze locatie 

hangen af van de ontwikkelingen rond corona; daar volgt later verdere informatie over. 

 

9.  Volgende vergadering van het algemeen bestuur op 7 juli 2021 

 

10.  Sluiting 

De heer Bussink sluit de vergadering en hoopt iedereen tijdens de novembervergadering weer gezond 

terug te zien. 

 


