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Verslag (Concept) 
 

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR 

1 april 2020 Algemeen bestuur 1 april 2020 A.C. de Geest 

DEELNEMERS 

Schriftelijke vergadering 

   

Aanwezig: de heer Bussink 

(voorzitter), de heer Van 

Amerongen, de heer Beukers, de 

heer Van Leeuwen, de heer Odink, 

De heer Oosterwijk, de heer Sloots, 

de heer Stegeman, de heer 

Vereijken, de heer Vos, de heer 

Van Vreeswijk, de heer Van Helden. 

   

    
1. Opening en vaststellen agenda 

De vergadering wordt schriftelijke behandeld in verband met de coronamaatregelen. Voor de schriftelijke 

behandeling is een ordevoorstel gemaakt, zie agendapunt 1.1. Voorafgaande aan de vergadering zijn 

vragen ingediend en beantwoord. Deze Q&A is toegevoegd aan de agenda onder 1.1. 

De toezeggingen uit die Q&A worden herhaald in dit verslag. 

 

De agenda wordt ongewijzigd afgewikkeld. 

 

1.1 Ordevoorstel 

Het algemeen bestuur stemt in met het ordevoorstel 

 

2. Mededelingen 

Er zijn geen andere mededelingen dan opgenomen in de Q&A. 

 

3. Verslagen 

 

3.1 Verslag vergadering algemeen bestuur 20 november 2019 

 

De heer Beukers dient een tekstvoorstel in voor punt 7.2. over Bestuurlijke positiebepaling. Overleg met 

de voorzitter resulteert in een toevoeging van drie zinnen. Het algemeen bestuur stelt het gewijzigde 

verslag vast. De heer van Helden zegt toe het gewijzigde verslag op korte termijn te verspreiden. 

 

3.2 Besluitenlijsten dagelijks bestuur 7 februari, 12 maart en 20 maart 2020 

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

 

3.2.1 Bestuurlijke gedragscode 

Het algemeen bestuur neemt kennis van het besluit van het dagelijks bestuur over de bestuurlijke 

gedragscode. 

 

3.2.2 Kosteloze herinnering 

Het algemeen bestuur neemt kennis van het besluit van het dagelijks bestuur over de kosteloze 

herinnering. 
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4. Ingekomen post 

Er is geen post binnengekomen voor het algemeen bestuur 

 

5. Onderwerpen ter informatie  

 

5.1 Presentatie sociaal incasseren 

Dit onderwerp leent zich niet voor schriftelijke behandeling. Het algemeen bestuur besluit de presentatie 

sociaal incasseren te verdagen. 

 

De directie meldt (Q&A) dat de tweede (proef-)ronde spoedig wordt opgestart en dat in het derde 

kwartaal kan worden gerapporteerd over die cijfers. Hij biedt aan om tussentijds te informeren indien de 

opdrachtgevers dat nodig hebben voor hun eigen afwegingen. De heer Sloots merkt op dat dit zo 

spoedig mogelijk moet worden opgepakt.  

 

5.2 Presentatie bezwaren en NCNP 

Het algemeen bestuur neemt kennis van de presentatie bezwaren en NCNP. Diverse bestuurders 

verzoeken om meer inzicht in de inspanningen van GBLT om de NCNP-bezwaren terug te dringen en zo 

de meerkosten voor gemeenten te beperken. De heer van Helden zegt toe om de aanvullende toelichting 

in de volgende vergadering in te plannen. 

 

5.3 KPI-rapportage informatie- en archiefbeheer GBLT 2019 

Op verzoek van de heer Odink (Q&A) meldt de heer Van Helden de ambitie om uiterlijk 31 december het 

kwaliteitssysteem opgesteld te hebben. Vier leden spreken zich niet uit. De overige leden stemmen in. 

Het algemeen bestuur neemt kennis van de KPI-rapportage informatie- en archiefbeheer GBLT 2019. 

 

5.4 Accountantsverslag GBLT 2019 

Het algemeen bestuur neemt kennis van het Accountantsverslag GBLT 2019. 

 

Ter vergadering brengt de heer van Helden in dat de toegezegde controleverklaring door de accountant 

niet kon worden aangeleverd zoals toegezegd. De accountant meldt daarover het volgende. 

“Zoals vanochtend besproken had ik de verwachting dat wij vandaag de controleverklaring 

zouden kunnen afgeven.  
Of dat ook daadwerkelijk kon plaatsvinden hing niet meer af van de controle, want die is volledig 

uitgevoerd, maar van procedures die in werking zijn gesteld als gevolg van het uitbreken van de 

coronacrisis en het inschatten van de impact daarvan op de jaarstukken van GBLT en onze 

controleverklaring. 

Deze vaktechnische procedures zijn nog niet afgerond, waardoor ik de verklaring nog niet mag 

verstrekken. 

Daarom deze mail waarmee ik duidelijk wil maken dat ik, als eindverantwoordelijk accountant, 

het voornemen heb om, op basis van het hebben verkregen van voldoende en geschikte controle 

informatie, een goedkeurende verklaring te verstrekken bij de jaarstukken 2019 die op 12 maart 

2020 zijn goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur, onder de voorwaarde dat deze jaarstukken 

ongewijzigd worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 1 april aanstaande.” 

De heer van Helden stelt voor om de behandeling van de jaarstukken (6.3.1) voort te zetten conform het 

1.1 ordevoorstel. Voor de rechtsgeldigheid van het besluit is nog een volgende vergadering nodig. 

Daarover volgt nog nader bericht. 

 

 

6. Onderwerpen voor besluitvorming 

 

6.1 Bestuurlijke positiebepaling 



VERSLAG VAN BESPREKING 

Algemeen bestuur 

DATUM 

1 april 2020 

 

3 

 

 

Voorstel: 

Het algemeen bestuur; 

gehoord de bestuurlijke reacties ter vergadering (Q&A) vanuit de deelnemende waterschappen en 

gemeenten; 

besluit de voorgenomen Bestuurlijke positiebepaling GBLT vast te stellen. 

 

De heer Beukers geeft een stemverklaring: Het vraagstuk ten aanzien van governance is een 

fundamenteel vraagstuk. Een eventuele wijziging zal altijd afzonderlijke moeten worden bekeken en 

beoordeeld. Instemming met de vaststelling van deze ‘Bestuurlijke positiebepaling GBLT’ staat voor ons 

dan ook niet gelijk aan instemmen met een eventuele of voorgenomen wijziging van de governance en 

stemverhouding in de toekomst. 

 

Alle leden stemmen voor het voorstel. Het algemeen bestuur besluit conform. 

 

6.2 Koersdocument ‘Wij maken ons sterk…’ 

De heer Van Leeuwen wil benadrukken dat bij eerste gelegenheid van wijziging van de GR, ook de 

gemeentelijke belangen rond de Privacywetgeving worden meegenomen. Hij verzoekt om dit mee te 

nemen bij de aanpassingen als gevolg van de wijziging WGR, die voor eind dit jaar op de rol staat. Hij 

vraagt om meer comfort dan in de Q&A geboden. Voor nu geeft GBLT dus niet de voorkeur aan een 

aanpassing van de GR, maar in gesprek te gaan over de gegevens die deelnemers nodig hebben en op 

welke gronden wij deze kunnen verstrekken. Bij een toekomstige aanpassing van de GR kan dit 

vraagstuk alsnog worden meegenomen. De heer Van Leeuwen meent dat dit in de GR ‘moet’ worden 

meegenomen.  

 

De heer Vos spreekt de wens uit dat de financiële gevolgen van de koers specifieker worden benoemd, 

zoals bij de strategische consultatie verwoord. De heer van Helden bevestigt dat (Q&A). Inderdaad is 

door de directie aangegeven dat de investeringen ten behoeve van de inhoudelijke visie beperkt zijn en 

kunnen worden opgevangen binnen de besparingen. Dat zal expliciet gemaakt worden in de 

opeenvolgende kadernota's. In de voorliggende kadernota is dat ook gebeurd. Er zijn investeringen in 

personele kwaliteit en die worden opgevangen binnen de besparingen.  

 

Voorstel: 

Het algemeen bestuur: 

 stelt vast het koersdocument “Wij maken ons sterk voor lokale belastingen”; 

 aanvaardt het document als instrument om met de deelnemers afspraken te maken over de 

ontwikkeling van de digitale overheid in relatie tot belastingen; 

 ziet de uitwerking van de koers tegemoet in de kadernotitie 2021-2024 en de begrotingen van 

die jaren. 

Alle leden stemmen voor het voorstel. Het algemeen bestuur besluit conform. 

 

6.3.1 Jaarstukken 2019 

In verband met de coronacrisis is een passage toegevoegd aan de jaarstukken. De jaarstukken, met 

inbegrip van deze wijziging, zijn voorgelegd aan de accountant (zie hiervoor het gestelde onder punt 

5.4). Deze versie is onderdeel van de bijlagen. Dat in aanmerking nemende wordt aan het algemeen 

bestuur gevraagd om in te stemmen. Daarbij wordt rekening gehouden met een mogelijke juridische 

noodzaak om dit besluit op een later moment te rechtsgeldig te bekrachtigen. 

 

Voorstel: 

1. Neem kennis van de Jaarstukken 2019 met daarin het bestuursverslag, het jaarverslag en de 

jaarrekening en stel deze vast. 
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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. 

 

Alle leden stemmen in met het voorstel. Het algemeen bestuur besluit conform. 

 

6.3.2 Onlineversie jaarstukken 2019 

Het algemeen bestuur neemt kennis van de onlineversie van de Jaarstukken 2019. 

 

6.4 Begrotingswijziging 2020, kadernotitie 2021 – 2024 en ontwerpbegroting 2021 

De heer Van Amerongen vraagt nog een toelichting op de afwijkende bijdrageontwikkeling van de 

gemeente Dronten ten opzichte van de andere gemeenten. De verschuiving doet zich voor tussen de 

begroting 2020 (na wijziging) en de begroting 2021. De heer De Haan ligt toe dat de gemeentelijke 

bijdragen pro-rata het aantal WOZ-objecten worden verdeeld. Voor de gemeente Dronten neemt dat 

aantal sterker toe dan bij de andere gemeenten door areaaluitbreiding en doordat recreatiewoningen 

vanaf 2021 worden geteld als WOZ-object. Daar heeft Dronten er relatief veel van. 

 

Het algemeen bestuur wordt voorgesteld: 

 De geformuleerde kaders voor de begroting 2021 en de meerjarenraming 2022 tot en met 2024 

vaststellen en het dagelijks bestuur de opdracht geven om deze kaders kenbaar te maken aan de 

gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en de algemene besturen van de deelnemende 

waterschappen. 

 Neem kennis van de begrotingswijziging 2020 en de ontwerpbegroting 2021 met daarin de 

meerjarenraming 2022-2024 en het feit dat deze na behandeling in de vergadering van het 

algemeen bestuur van 1 april 2020 in gezamenlijkheid aan de deelnemers in de 

gemeenschappelijke regeling wordt toegezonden waarbij hen de gelegenheid wordt geboden hun 

zienswijze naar voren te brengen. 

 De begrotingswijziging 2020 en de ontwerpbegroting 2021, met de ontvangen zienswijzen, 

worden ter vaststelling aangeboden in de vergadering van het algemeen bestuur van 1 juli 

2020. 

 

Alle drie de beslispunten krijgen unanieme steun van de leden. Het algemeen bestuur stemt in met het 

voorstel. 

 

7. Rondvraag 

De heer Sloots maakt van de gelegenheid gebruik om GBLT en het dagelijks bestuur te complimenteren 

met het zeer voorspoedig oppakken van maatregelen voor ondernemers in deze moeilijke tijd. 

Dit sluit zeer goed aan bij hoe dit door Zwolle is opgepakt. Hopelijk gaat het GBLT lukken om in de loop 

van deze week per deelnemer te kunnen rapporteren over het aantal aanvragen, het totale bedrag van 

uitstel per deelnemer en uitsplitsing naar branche.  

Hij leest met instemming dat GBLT ondanks de huidige vreemde omstandigheden haar dienstverlening 

(voorlopig) overeind weet te houden. 

 

8. Agendaplanning volgende vergadering van het algemeen bestuur 1 juli 2020 

 

9. Sluiting 

De heer Bussink sluit de vergadering en dankt een ieder voor de inbreng.  

 


