
 

 

 

 
 

 

 

   

    

    

     

     

      

     

      

     

    

      

 

 

     

 

   

    

   

           

             

          

 

     

 

  

    

 

 

 

       

       

 

   

            

                

Verslag 

DATUM  

7 juli  2020  

VERSLAG  VAN  BESPREKING  

Algemeen  bestuur  

DATUM  BESPREKING  

1 juli  2020  

OPGEMAAKT  DOOR  

M.A. van Helden  

DEELNEMERS 

Aanwezig: de heer Bussink 

(voorzitter), de heer Van 

Amerongen, de heer Beukers, de 

heer Van Leeuwen, de heer 

Odink, de heer Sloots, de heer 

Stegeman, de heer Vereijken, de 

heer Vos, de heer Van Vreeswijk, 

de heer Van Helden, mevrouw 

Kool, mevrouw Stiekema en de 

heer De Haan en de heer 

Langejans. 

Afwezig: de heer Oosterwijk met 

kennisgeving. 

1. Opening en vaststellen agenda 

De heer Bussink opent de vergadering. Het betreft een openbare vergadering met video-uitzending via 

het Youtubekanaal van GBLT. Alvorens de bespreking te starten, geeft de voorzitter het woord aan 

mevrouw Suzanne Kool voor een korte uitleg van de etiquette tijdens de videovergadering. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. Mededelingen 

Er zijn geen mededelingen. 

3. Verslagen 

3.1 Verslag vergadering algemeen bestuur 1 april 2020 

Het algemeen bestuur stelt het verslag ongewijzigd vast. 

3.1.1 Jaarstukken 2020 

De voorzitter roept in herinnering dat de jaarstukken zijn besproken en vastgesteld in de vergadering 

van het algemeen bestuur op 1 april 2020. Dat betrof een schriftelijke vergadering. Om het besluit van 
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toen rechtsgeldig te doen zijn, moet dit besluit bekrachtigd worden in een openbare (digitale) 

vergadering. De voorzitter opent de beraadslaging. Als geen van de aanwezigen wenst hierover het 

woord te voeren gaat de vergadering over tot besluitvorming. 

Voorstel: 

Stel formeel het besluit van de ab-vergadering van 1 april jl. vast met betrekking tot de volgende 

beslispunten voor de Jaarstukken 2019: 

a. neem kennis van de Jaarstukken 2019 met daarin het bestuursverslag, het jaarverslag en de 

jaarrekening en stel deze vast; 

b. stem in met het voorstel om het resultaat op basis van de Bijdrageverordening GBLT te 

verrekenen met de deelnemers; 

c. verleen decharge aan het dagelijks bestuur en de directie. 

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel. 

3.2. Besluitenlijst van het dagelijks bestuur 10 juni 2020 

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

4. Ingekomen post 

Er is een nagekomen brief ontvangen van de gemeente Leusden. Deze is als nazending aan de iBabs-

agenda toegevoegd. Niet alle aanwezigen hebben daardoor kennisgenomen van de brief. De heer Van 

Helden zegt toe deze alsnog toe te zenden. De voorzitter stelt voor dat het dagelijks bestuur in 

september een advies opstelt over het verzoek. 

De heer Vos krijgt de gelegenheid om de brief toe te lichten. Het betreft een motie van de raad van 

Leusden aan het algemeen bestuur van GBLT, die beoogt dat GBLT cijfers over bezwaar en beroep 

opneemt in het jaarverslag en de website, uitgesplitst per opdrachtgever. De heer Vos kan instemmen 

met een behandeling zoals voorgesteld. 

Ook de andere leden van het algemeen bestuur zien het advies van het dagelijks bestuur tegemoet. 

5. Onderwerpen ter informatie 

5.1 Evaluatie beëindiging samenwerking met gemeenten (kwijtschelding) 

De heer Stegeman maakt melding van de vele vragen die de beëindiging van de gemeentelijke 

kwijtschelding heeft opgeroepen in het gebied. Dat heeft ook het algemeen bestuur van het waterschap 

Vechtstromen in beweging gebracht. Hij is blij met de evaluatie die er nu ligt, maar hij vraagt om die 

komende herfst te actualiseren, zodat een bestendige lijn zichtbaar wordt. 

De heer Odink meldt dat dit punt minder zwaar is opgenomen binnen het bestuur van waterschap DO 

Delta. Wel vraagt hij of de transitie heeft geleid tot achterstand. Mevrouw Stiekema bevestigt dat GBLT 

het proces in control heeft. En zij zegt toe dat de evaluatie in oktober wordt geactualiseerd. 

Voorstel: 

In deze nota wordt het algemeen bestuur geïnformeerd over de afwikkeling van de beëindiging van de 

samenwerking met inliggende gemeenten (niet-deelnemers van GBLT) op het gebied van aanvragen 

kwijtschelding. 

Het algemeen bestuur neemt kennis van de evaluatie. 

5.2 Ervaringen sociaal incasseren 
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De voorzitter vraagt wie van de leden wil reageren op de informatienota. De heer Stegeman vraagt welke 

concrete verdiepingsslag GBLT nog kan maken in de aansturing van de bureaus die dit werk voor GBLT 

uitvoeren. Mevrouw Stiekema meldt dat een nieuw contract is gesloten met het deurwaarderskantoor. 

Daarin staan strengere afspraken over kwaliteit van de diensten. De pilot sociaal incasseren die 

beschreven is in de nota doet GBLT voor een groot deel zelf. Dat geldt ook voor de vervolgpilot. 

Voorstel: 

Het algemeen bestuur wordt met deze nota geïnformeerd over de ervaringen die met de pilot(s) sociaal 

incasseren zijn opgedaan. 

Het algemeen bestuur neem kennis van de informatie. 

5.3 Informatiebrief No cure, no pay 

De informatiebrief levert geen aanvullende vragen op. 

Voorstel: 

Het algemeen bestuur neemt kennis van de informatie betreffende no cure, no pay-bezwaren. 

Het algemeen bestuur neemt kennis van de informatiebrief. 

5.4 Gebruik van coronamaatregelen en effecten belastingopbrengsten 

De voorzitter nodigt de bestuursleden uit tot reacties. 

De heer Vereijken licht toe dat het waterschap Zuiderzeeland een eigen inschatting van € 1,5 miljoen 
maakte voor de inkomsten zuiveringsheffing bedrijven. 

De heer Beukers vraagt hoe de (andere) gemeenten omgaan met de fiscale maatregelen. Zo heeft de 

Gemeente Bunschoten besloten om de marktgelden en de tarieven voor terrassen te halveren. 

De heer Van Helden geeft aan dat de prognose voor meetbedrijven is gebaseerd op de opgaven van de 

waterschappen zelf. De verschillen tussen de waterschappen zijn toewijsbaar aan de samenstelling van 

de bedrijven bij het waterschap. Bij de gemeenten spelen soortgelijke verschillen waar het de 

toeristenbelasting betreft. GBLT heeft kennisgenomen van de voorgenomen tariefaanpassing door de 

Gemeente Bunschoten. Voorts stelt hij dat het lage aantal aanvragen voor uitstel van betaling GBLT 

aanmoedigt om de generieke aanpak voor bedrijven in te ruilen voor een maatwerkbenadering in geval 

van betalingsproblemen. 

De heer Sloots voegt toe dat de Gemeente Zwolle besloten heeft om de precario achterwege te laten dit 

jaar. 

De voorzitter concludeert dat de uitwisseling van maatregelen daarmee rond is of anders via de mail kan 

worden aangevuld. 

Voorstel: 

Het Algemeen bestuur wordt met deze nota geïnformeerd over de door GBLT aangeboden faciliteiten op 

het gebied van uitstelbeleid voor betaling van de belastingaanslagen en de effecten op de 

belastingopbrengsten ten gevolge van de coronacrisis. 

Aldus besloten. 

6. Onderwerpen voor besluitvorming 

6.1 Normenkader 2020 

De voorzitter verifieert of het voorstel vragen oproept. 

De heer Odink verzoekt of in voorkomende gevallen de verschillen met voorgaande editie gemarkeerd 

kunnen worden. Hij ziet bovendien graag dat de accountant een steekproef doet naar de juistheid van de 
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kwijtschelding. De heer De Haan bevestigt dat de accountant elk jaar een steekproef doet op meerdere 

processen, ook op de juistheid van de kwijtschelding. Aan het verzoek wordt dus reeds voldaan. 

De voorzitter zegt toe dat markering zal worden toegepast. 

Voorstel: 

Neem kennis van het normenkader 2020 en stel deze vast. 

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel. 

7. Onderwerpen voor bespreking en besluitvorming 

7.1 Zienswijzen begroting 2021 en begrotingswijziging 2020 

Op verzoek van de voorzitter licht de heer De Haan toe hoe het proces is verlopen sinds de vorige 

vergadering op 1 april. Zowel de begroting 2021 als de begrotingswijziging 2020 zijn voor zienswijzen 

toegezonden aan de deelnemers. Deze hebben unaniem afgezien van een zienswijze. De brieven zoals 

die namens het algemeen bestuur zullen worden verstuurd als reactie zijn toegevoegd aan de agenda. 

De voorzitter bedankt voor de ambtelijke voorbereiding en hij spreekt de waardering uit naar de 

deelnemers, die door hun handelwijze ieder voor zich hun instemming betuigden. 

Voorstel: 

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 2021 en de 

eerste begrotingswijziging 2020; 

2. stelt de begroting 2021 inclusief de meerjarenbegroting 2022-2024 en de eerste 

begrotingswijziging 2020 vast zonder verdere aanpassingen; 

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

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel. 

7.2 Eerste bestuursrapportage 2020 

De heer Van Helden licht de highlights uit de rapportage toe, zoals samengevat in het voorwoord. 

De voorzitter is blij dat het bestuur complimenten kan geven aan de medewerkers, die zich zeer 

verantwoordelijk betonen voor de werkzaamheden, De rapportage toont dan ook weinig afwijkingen in 

de voortgang van de productie. 

De heer Vereijken ziet in de rapportage vaak het woord samenwerking genoemd. Hij vraagt naar het 

beleid daarvoor. Ook krijgt hij graag een toelichting op het percentage (75%) bezwaren dat gegrond 

verklaard wordt. 

De heer Odink bedankt voor de heldere rapportage. Hij geeft te kennen dat de hoge incassobaten hem 

niet vreugdevol stemmen, gezien de herkomst. 

De voorzitter roept in herinnering dat GBLT zich toelegt op het verbeteren van de kwaliteit van 

dienstverlening. Samenwerken is geen doel op zich, maar moet dienstbaar zijn aan dat doel. Als 

samenwerking ons in staat stelt om de uitvoering te verbeteren dan stemmen we daar mee in. 

In de beantwoording van de vragen stelt de heer Van Helden dat GBLT bezwaren verwelkomt als kans om 

te verbeteren. Wanneer bezwaren ingediend worden omdat de burger beschikt over betere gegevens dan 

GBLT, dan is een bezwaar gegrond en krijgt de burger waar hij recht op heeft. Hij benadrukt nog eens 

dat de incassobaten op de juiste wijze worden opgelegd en geïnd en dat de meevaller niet ontstaat als 
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gevolg van een strenge of asociale uitvoering. Mevrouw Stiekema voegt toe dat GBLT op diverse fronten 

samenwerkt; met andere belastingkantoren (BSR), met grote gemeenten (Amsterdam) en met 

leveranciers (Centric) om op landelijke schaal te komen tot generieke belastingprocessen en co-creatie, 

gebaseerd op common ground. Dat is gunstig voor GBLT en voor alle partijen in Nederland. 

De voorzitter constateert dat er geen tweede termijn gewenst is. 

Voorstel: 

1. Neem kennis van de eerste bestuursrapportage 2020 en stel deze vast. 

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel. 

7.3 Toekomstvaste GR 

De heer Bussink memoreert het traject in 2019 naar de bestuurlijke positiebepaling. GBLT gaat niet 

actief op zoek naar mogelijke nieuwe deelnemers en GBLT blijft de ontwikkelingen in den lande wel 

volgen. Een punt dat nog open staat is dat er verschillend gedacht wordt binnen het algemeen bestuur 

over de (tekst van de) GR. Het dagelijks bestuur heeft zich daarover gebogen en dit hoofdstuk op de 

agenda gezet. Het gaat om vijf aandachtvelden die volgens het dagelijks bestuur in discussie kunnen of 

moeten worden gebracht. De huidige samenwerking en het huidige vertrouwen tussen deelnemers 

binnen GBLT leidt niet tot heel verschillende stellingname onderling. Er is geen urgente druk. Maar 

externe ontwikkelingen of wetgeving kunnen maken dat het verstandig is om de onderlinge discussie af 

te ronden. Hij nodigt de aanwezigen om hun reactie kenbaar te maken. 

De heer Stegeman geeft aan dat hij tevreden is met de huidige gang van zaken. Mocht er in de toekomst 

een wijziging worden overwogen, dan vraagt hij om tijdige toezending en ruimte om die discussie ook te 

voeren binnen het algemeen bestuur van het waterschap. Er is een toenemende belangstelling voor 

verbonden partijen. 

De heer Odink wil ook de discussie over samenwerking afronden en hij steunt het voorstel om daarbij 

een externe begeleider aan te trekken. Hij meldt zich aan als kandidaat voor de bestuurlijke werkgroep. 

Binnen zijn algemeen bestuur bestaat overigens minder de wens om zich te mengen in de discussie. 

De heer Beukers vindt dat het voorstel evenwichtig verwoord is. Hij ziet geen noodzaak om de 

wetswijziging te combineren met de discussie over bestuurlijke verhoudingen tussen de deelnemers. Het 

brede onderzoek acht hij gewenst, maar dat hoeft niet automatisch te leiden tot een combinatie van 

maatregelen. Zijn instemming met dit voorstel moet ook niet worden uitgelegd als een binding aan het 

advies dat daaruit voortkomt. 

De heer Vereijken spreekt positief over GBLT in zijn algemeen bestuur en hij constateert daar 

belangstelling voor toekomstige ontwikkelingen. Hij verwelkomt de inzet voor landelijke vraagstukken. 

Hij draagt graag zijn steentje bij als hij wordt gevraagd. 

De heer Sloots meldt dat ook Zwolle in toenemende mate tevreden is over de ontwikkeling van GBLT. Hij 

is beschikbaar voor een aandeel in de werkgroep van twee plus twee bestuurders. 

De heer Van Amerongen meldt dat de begroting van GBLT in zijn gemeenteraad zonder zienswijze is 

aangenomen, waarmee onze GR zich gunstig onderscheidt van andere. 

De voorzitter concludeert dat we op de goede weg zijn met de samenwerking en de onderlinge 

omgangsvormen. Dat nodigt uit om de opdracht af te ronden ondanks de verschillen van mening, die er 

ook zijn. Externe begeleiding kan daarbij helpen. Er is tijd genoeg om dat op de goede manier te doen. 

Hij zegt toe dat hij ruimte zal bieden aan de algemeen besturen en gemeenteraden om betrokken te zijn. 
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Een samenstelling van de werkgroep uit zowel gemeenten als waterschappen acht hij zinvol. Hij wil 

zichzelf ook kandideren als werkgroeplid. Vanuit de waterschappen ziet hij dus de heer Odink en 

zichzelf als delegatie. 

De heer Van Leeuwen steekt ook zijn hand op en meldt dat hij zijn kandidatuur bij de directie al kenbaar 

had gemaakt. 

Dit brengt de voorzitter tot een aangepast voorstel om de werkgroep uit te breiden naar vijf; de heren 

Odink, Bussink, Beukers, Sloots en Van Leeuwen aangevuld met een externe begeleider en ambtelijke 

ondersteuning. 

Het algemeen bestuur amendeert het besluit naar: 

 Stemt in met het voorstel van het dagelijks bestuur, 

 Met dien verstande dat de bestuurlijke werkgroep zal bestaan uit de vijf genoemde bestuurders, 

externe begeleider en ambtelijke ondersteuning 

 En ziet de aanpak tegemoet in de novembervergadering. 

8. Rondvraag 

De heer Sloots was blij geweest als GBLT de rijksoverheid zou volgen bij het uitstel van betaling tot 1 

oktober. Hij vraagt hoe de collega’s hierover denken. De directie belicht dat GBLT bij de 

Covidmaatregelen juist verder ging dan het Rijk. Gezien het kleine aantal aanvragen kiest GBLT liever 

voor maatwerk boven een generiek uitstel. Maar als het algemeen bestuur de lijn van Zwolle wil inzetten, 

dan zal GBLT dat doen. 

De voorzitter peilt de mening van de overige bestuurders. De heer Van Leeuwen bevestigt dat 

ondernemers in Dalfsen prima in staat zijn om zelf te kiezen hoe om te gaan met betalingen. Hij stemt 

in met het ambtelijke advies. De heer Stegeman voelt mee met de intentie van Zwolle en wil die keus wel 

maken. De heer De Haan vult de ambtelijke motivatie nog aan en wijst op de brief die alle aanvragers 

van uitstel gaan ontvangen medio augustus. Daarin wordt gewezen op de maatwerkoplossingen. 

De heer Odink meent dat GBLT meteen de juiste keuzes heeft gemaakt en ziet liever niet dat de Tweede 

Kamer gaat besluiten over het GBLT-beleid. De heer Van Amerongen en ook anderen steunen door 

handopsteken de lijn van GBLT. 

De voorzitter biedt aan dat de genoemde brief wordt toegestuurd aan de bestuurders, zodat zij die in 

hun eigen bestuurlijke context kunnen gebruiken om de koers van GBLT te bespreken. 

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 Stegeman heeft het gevoel dat sommige passages in de notitie onder 5.3 suggestief waren en 

daar spreekt hij nog graag over door met de directie. De heer Van Helden biedt aan om in Almelo het 

gesprek voort te zetten over de woordkeus. 

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

De heer Van Helden kondigt voor de oktobervergadering aan het gesprek over de bestuurlijke 

rolopvattingen. 

10. Sluiting 

De heer Bussink sluit de vergadering en wenst allen een gezonde zomer. 

6 


