
 

 

 

 
 

        

       

 

  

   

     

      

        

      

       

      

       

  

    

   

    

   

     

 

             

  

 

                  

          

              

 

    

 

 

            

              

               

            

              

 

 

             

             

           

             

   

              

           

Verslag 

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR 

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

DEELNEMERS 

Digitale vergadering. 

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 

Vereijken, de heer Vos, de heer Van 

Vreeswijk, de heer De Haan, mevrouw 

Stiekema, de heer Krist en mevrouw De 

Geest (verslag). 

Afwezig: de heer Stegeman. 

1. Opening en vaststellen agenda 

De heer Bussink opent de vergadering. 

De heer Stegeman is met kennisgeving afwezig, maar heeft schriftelijk zijn inbreng kenbaar gemaakt aan 

de voorzitter. 

De heer Bussink feliciteert nogmaals de heer De Haan, die nu voor het eerst als directeur van GBLT en 

secretaris van het bestuur aanwezig is bij de vergadering van het algemeen bestuur. Ook verwelkomt hij 

de heer Krist, business controller van GBLT, die de heer De Haan vervangt als adviseur van het bestuur. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. Mededelingen 

De heer De Haan vertelt dat overheden werken aan een wettelijke grondslag voor kwijtschelding voor 

gedupeerden van de toeslagenaffaire. Waarschijnlijk is dit vanaf 1 januari 2022 gereed. Om gedupeerden 

daar niet op te laten wachten, ligt er een voorstel bij het dagelijks bestuur om nu alvast kwijtschelding te 

verlenen. De deelnemers krijgen bericht als dit besluit genomen is. Verschillende bestuursleden geven 

aan het op prijs te stellen dat GBLT hen op de hoogte houdt van de afwikkeling van de toeslagenaffaire. 

3. Verslagen 

De heer Bussink zegt dat het algemeen bestuur een verzoek tot toetreding van de gemeente Ommen per 

1 januari 2022 heeft gekregen. In een besloten bespreking heeft het algemeen bestuur een aantal 

aandachtspunten genoemd voor toetreding. Omdat de gewenste toetredingsdatum al snel is, vraagt het 

algemeen bestuur bovendien de mogelijkheid te onderzoeken om eerst tijdelijk een DVO aan te gaan 

met de gemeente. 

De voorzitter concludeert dat het dagelijks bestuur deze adviezen ter harte neemt en een besluit neemt 

over de verdere gang van zaken. GBLT voert voorbereidende werkzaamheden voor toetreding uit. 
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VERSLAG VAN BESPREKING 

Algemeen bestuur 

DATUM 

7 juli 2021 

3.1 Verslag algemeen bestuur 7 april 2021 

Het algemeen bestuur stelt het verslag vast. 

3.2 Besluitenlijst dagelijks bestuur 16 juni 2021 

Het algemeen bestuur neemt kennis van de besluitenlijst. 

4. Ingekomen post 

Het algemeen bestuur neemt kennis van de ingekomen post. 

5. Onderwerpen voor besluitvorming 

5.1 Normenkader 2021 

Voorstel: 

Neem kennis van het normenkader 2021 en stel deze vast. 

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel. 

6. Onderwerpen voor bespreking en besluitvorming 

6.1 Zienswijzen ontwerpbegroting 2022 en begrotingswijziging 2021 

De heer De Haan licht toe dat bijna geen van de deelnemers een zienswijze heeft ingediend. Waterschap 

Zuiderzeeland had ook geen opmerkingen over de inhoud van de begroting of de begrotingswijziging, 

maar vroeg wel om verdere samenwerking op het gebied van discrepantieonderzoek. Deze 

samenwerking juicht GBLT van harte toe. 

De heer Bussink spreekt op verzoek van zijn college waardering uit over de begroting. Het algemeen 

bestuur van het waterschap Rijn en IJssel is zeer tevreden dat de deelnemersbijdragen omlaag zijn 

gegaan. 

Het algemeen bestuur: 

1. neemt kennis van de door de gemeenten Bunschoten, Dalfsen, Nijkerk, Zwolle, Leusden, Dronten 

en door de waterschappen Rijn en IJssel, Vechtstromen, Vallei en Veluwe, Drents Overijsselse 

Delta en Zuiderzeeland ingediende zienswijzen/reacties op de ontwerpbegroting 2022 en de 

eerste begrotingswijziging 2021; 

2. stelt de begroting 2022 inclusief de meerjarenbegroting 2023-2025 en de eerste 

begrotingswijziging 2021 vast zonder verdere aanpassingen; 

3. gaat akkoord met de brieven in antwoord op de ontvangen zienswijzen. 

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel. 

6.2 1ste bestuursrapportage 2021 

De heer De Haan vertelt dat het goed gaat met GBLT en de productie ondanks het vele thuiswerken op 

schema ligt. Ook de service aan de klant verloopt voorspoedig. Het aantal binnenkomende telefoontjes is 

wel gestegen. Door wisselingen in de bezetting en hoog ziekteverzuim heeft GBLT iets meer moeite om 

te voldoen aan de wensen van de klant, maar GBLT wil geen concessies doen op het gebied van kwaliteit. 

Het aantal heffingsbezwaren ligt iets lager dan vorig jaar. Verder heeft GBLT klanten dit jaar de 

mogelijkheid gegeven informeel WOZ-bezwaren in te dienen. Op dit moment lijkt het aantal formele 

WOZ-bezwaren niet hard te zijn gestegen. In de tweede helft van het jaar volgt een evaluatie. 

GBLT heeft aangekondigd verdere stappen te zetten op het gebied van sociaal incasseren. Door de 

toeslagenaffaire en beperking van de capaciteit door ziekte heeft dit vertraging opgelopen. De bedoeling 
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VERSLAG VAN BESPREKING 

Algemeen bestuur 

DATUM 

7 juli 2021 

is de plannen in de tweede helft van het jaar uit te voeren. De kosteloze herinnering is dit jaar al wel 

ingezet. 

De bestuurlijke werkgroep Toekomstvaste gr is in 2021 van start gegaan. De planning is om in de 

tweede helft van 2021 de eerste uitkomsten te presenteren. 

Financieel gezien gaat het goed: volgens de prognose houdt GBLT dit jaar 7 ton over. Dit komt met name 

door lagere personeelskosten in verband met het thuiswerken, het opleidingsbudget en de post 

onvoorzien. 

De heer Stegeman heeft schriftelijk laten weten het belangrijk te vinden dat de implementatie van het 

sociaal incasseren de aandacht blijft houden, mede omdat inwoners door de gevolgen van corona hier 

nog meer belang bij hebben. De heer Vos merkt op dat raadsrapporteurs uit zijn gemeente waarderen 

dat GBLT aan de slag gaat met sociaal incasseren. 

De heer Oosterwijk zegt het aantal toegewezen WOZ-bezwaren hoog te vinden. Hij kreeg daar in zijn 

raadsvergadering vragen over en zou er graag over doorpraten. 

De heer De Haan merkt op dat WOZ-waardering geen exacte wetenschap is en een bezwaar dus al gauw 

gegrond is. Hij wil hier graag een andere keer op terugkomen. Ook vertelt hij dat het onderwerp 

landelijk veel aandacht heeft. Zo voert de VNG een verdiepend onderzoek uit naar bezwaar via no cure, 

no pay-bureaus en de manier waarop belastingorganisaties hier het beste mee om kunnen gaan. 

Voorstel: 

Neem kennis van de eerste bestuursrapportage 2021 en stel deze vast. 

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel. 

7. Rondvraag 

De heer Van Leeuwen deelt mee dat Dalfsen mogelijk een BIZ-belasting invoert. Hij communiceert de 

uitkomst van de discussie hierover met de directie. 

De heer Van Vreeswijk vertelt dat het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe vorig jaar 

uitgebreid inging op het kwijtscheldingsbeleid. Een motie om dit beleid aan te passen is onlangs 

verworpen, wat inhoudt dat het beleid hetzelfde blijft als dat van de andere waterschappen. 

8. Volgende vergadering van het algemeen bestuur op 13 oktober 2021 

De heer De Haan stelt voor de volgende vergadering van het algemeen bestuur op kantoor te laten 

plaatsvinden als de coronaregels dat toelaten. Hij wil dan stilstaan bij het onderwerp integriteit. Het 

algemeen bestuur stemt hiermee in. 

9. Sluiting 

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