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Verslag 
 

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR 

19 oktober 2020 Algemeen bestuur 7 oktober 2020 A.C. de Geest 

DEELNEMERS 

 

   

Aanwezig: de heer Bussink 

(voorzitter), de heer Van 

Amerongen, de heer Beukers, de 

heer Boer, de heer Van Leeuwen, 

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 Odink, de heer Vereijken. 

 

   

    

1. Opening en vaststellen agenda 

De heer Bussink opent de vergadering. 

 

De heer Boer vervangt de heer Vereijken namens het waterschap Zuiderzeeland. 

 

In verband met de aangescherpte coronamaatregelen is de vergadering digitaal. Deze wordt live 

uitgezonden via het Youtubekanaal van GBLT. 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

1.1 Instructies digitaal vergaderen 

Mevrouw De Geest geeft een korte uitleg over de etiquette tijdens de videovergadering. 

 

2. Mededelingen 

De heer Bussink kondigt aan dat het dagelijks bestuur, in verband met de komende pensionering van de 

heer Van Helden, de procedure gaat opstarten voor het aanstellen van een nieuwe directeur. Hij hoopt in 

november een procedurevoorstel voor te leggen aan het algemeen bestuur. 
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De heer Van Helden deelt mee dat GBLT de historische WOZ-waarden vanaf 2011 heeft geleverd aan de 

LV WOZ en dat de Waarderingskamer deze heeft goedgekeurd. Hiermee heeft GBLT aan zijn 

verplichtingen ten aanzien van de LV WOZ voldaan. 

 

Verder vertelt de heer Van Helden dat de functionaris gegevensbescherming een audit heeft gedaan naar 

de werkwijze van GBLT. Zijn conclusie is dat GBLT de AVG-verplichtingen twee jaar geleden als project 

heeft opgetuigd en naar behoren heeft uitgevoerd. Het heeft echter verzuimd hier een structurele 

inspanning van te maken. GBLT zal daarom investeren in structurele capaciteit om dit alsnog te doen. 

 

3. Verslagen 

 

3.1 Verslag vergadering algemeen bestuur 1 juli 2020 

De heer Vos wijst op een toezegging bij agendapunt 8: “De heer Vos vraagt of de informatievoorziening 

over restafval kan worden getoond in Mijn Loket, zodat de burgers alle belastingdiensten op één adres 

kunnen naslaan. De heer Van Helden zegt toe er een ambtelijk contact wordt gelegd voor dit verzoek.” 

De heer Vos geeft aan dat dit nog niet gebeurd is. 

 

De heer Van Helden heeft het uitgezocht en excuseert zich voor het late antwoord. GBLT krijgt één keer 

per jaar gegevens over restafval voor het bepalen van de aanslag. Technisch gezien is het misschien 

mogelijk deze gegevens door het hele jaar toegankelijk te maken, maar dat vindt GBLT niet zijn taak. 

De heer Van Helden vergelijkt het met watermeters: GBLT moet een keer per jaar gegevens over het 

waterverbruik ophalen om bepaalde aanslagen te berekenen, maar burgers kunnen niet tussentijds de 

watermeter aflezen bij GBLT. 

De heer Vos bedankt voor het antwoord. 

 

Mevrouw Stiekema vertelt naar aanleiding van punt 5.4 in het verslag (‘Gebruik van coronamaatregelen 

en effecten belastingopbrengsten’) over de stand van zaken rond de coronamaatregelen. Eind augustus 

heeft GBLT iedereen die een uitstel van betaling had aangevraagd een brief gestuurd met het verzoek om 

per 1 september wel weer te betalen. Daar zijn weinig reacties op gekomen. GBLT heeft ook maatwerk 

aangeboden, maar daar is beperkt gebruik van gemaakt. Tot nu worden de aanslagen behoorlijk betaald. 

In de volgende vergadering kan GBLT een overzicht van de gevolgen laten zien. 

 

De heer Sloots vraagt of GBLT ook iets kan zeggen over de gevolgen van de maatregel per gemeente. 

Mevrouw Stiekema zegt toe dit eind oktober aan te leveren, zodat alle bestuursleden de cijfers voor hun 

begrotingbehandeling in hun raad/algemeen bestuur hebben. Mocht een bestuurslid de cijfers eerder 

nodig hebben, kan hij dit melden. 

De heer Van Helden voegt toe dat GBLT dan alleen kan aangeven hoe de hervatting van de betalingen 

gaat. Maar omdat het aantal uitstelverzoeken beperkt is, heeft dit waarschijnlijk geen grote financiële 

impact. Het effect op de belastingopbrengsten is daarentegen wel groot, naar verwachting ook in de 

komende jaren. De belastingopbrengsten en daarmee de effecten van corona worden ambtelijk per 

deelnemer gerapporteerd en afgestemd in de voortgangsrapportages.  

 

Het algemeen bestuur stelt het verslag ongewijzigd vast. 

 

3.2. Besluitenlijst van het dagelijks bestuur 16 september 2020 

Het algemeen bestuur neemt kennis van de besluitenlijst van het dagelijks bestuur. 

 

4. Ingekomen post 

 

4.1 Brief van provincie Overijssel over ‘Toezichtsvorm begroting 2021’ 

Het algemeen bestuur neemt kennis van de ingekomen post. 
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5. Onderwerpen ter informatie  

 

5.1 Presentatie risicomanagement 

Mevrouw Kalk, adviseur risicomanagement bij GBLT, schuift aan bij de vergadering. Ze geeft een 

presentatie over risicomanagement bij GBLT. Het algemeen bestuur spreekt zijn waardering uit over de 

presentatie en de inspanningen van GBLT op het gebied van risicomanagement. Mevrouw Kalk zal de 

presentatie met de bestuursleden delen. 

 

De heer Bussink vraagt of de inspanningen van GBLT op dit gebied ertoe kunnen leiden dat de 

accountant minder controles hoeft uit te voeren en GBLT de investering in risicomanagement terug kan 

verdienen. 

De heer De Haan geeft aan dat de accountant al steeds meer steunt op de werkzaamheden van GBLT 

zelf. De inzet van de accountant neemt dus al af, waardoor de kosten omlaag zijn gegaan. Dit is een 

bevestiging dat GBLT op de goede weg zit. 

 

6. Onderwerpen voor besluitvorming 

 

6.1 Conceptantwoord algemeen bestuur op brief Leusden over ‘Cijfers bezwaar en beroep’ 

De heer Van Helden licht toe waarom GBLT het delen van de uitgesplitste cijfers ontraadt. Dit zou 

namelijk betekenen dat opdrachtgevers vragen moeten beantwoorden over cijfers die in raadsstukken 

van andere gemeenten of waterschappen, websites of media terechtkomen. Bovendien worden 

verschillen tussen de deelnemers misschien toegerekend aan GBLT, terwijl ze vaak worden veroorzaakt 

door lokale omstandigheden. 

De heer Van Helden benadrukt verder dat GBLT transparant omgaat met bezwaren. Hij biedt aan bij de 

opdrachtevers zelf toe te lichten wat de stand van zaken is van bezwaren bij GBLT en hoe het daarmee 

omgaat. 

 

De heer Vos bedankt voor de toelichting en de brief. Hij geeft ter overweging mee dat het juist 

interessant kan zijn om cijfers te delen, omdat deelnemers kunnen leren hoe anderen de zaken hebben 

ingericht. 

Hij heeft moeite met één zin uit de brief, namelijk: “Geen van de opdrachtgevers zal willen dat cijfers en 

inzichten over de eigen belastingresultaten bij andere opdrachtgevers openbaar worden gemaakt en 

toegelicht.” De heer Vos vraagt hoe andere bestuursleden hierover denken. 

 

De heer Bussink zegt dat hij achter de zin staat. Hij heeft liever niet dat buitenstaanders over zijn 

organisatie praten als hij er zelf niet bij is, omdat zij vaak de achtergrond niet kennen. 

De heer Beukers geeft aan dat het college van Bunschoten er geen problemen mee heeft als de 

bezwaarcijfers van de gemeente gedeeld worden, omdat dit volgens het college hoort bij een open 

overheid. 

De heer Oosterwijk en Van Leeuwen scharen zich achter de strekking van de brief, maar vinden de 

bewuste zinsnede in de brief te hoekig geformuleerd. Ze willen niet cijfers sec ter beschikking te stellen, 

maar hebben geen moeite mee ze te delen via een methode als benchmarking. 

 

Voorstel: 

Het algemeen bestuur, naar aanleiding van de brief van de Gemeente Leusden: 

- stemt in met het bestaande beleid voor de informatievoorziening aan opdrachtgevers en 

- besluit de voorgestelde antwoordbrief aan de gemeente te versturen,  

overeenkomstig het advies van het dagelijks bestuur. 

 

Het algemeen bestuur stemt in met de strekking van de brief, maar past de formulering aan. De directie 

zal zorgen voor nuancering van de brief en stuurt hem vervolgens namens het algemeen bestuur naar 

Leusden. 
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7. Rondvraag 

Er zijn geen vragen. 

 

8.  Volgende vergadering van het algemeen bestuur op 25 november 2020 

 

9.  Sluiting 

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

terug te zien. 

 


