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Verslag 
 

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR 

20 november 2019 Algemeen bestuur 20 november 2019 A.C. de Geest 

DEELNEMERS    

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, 

mevrouw Stiekema, de heer De 

Haan, mevrouw De Geest (verslag). 

 

   

    
1. Opening en vaststellen agenda 

De heer Bussink opent de vergadering. Hij deelt mee dat de heer Van Amerongen en hijzelf enige tijd 

afwezig zijn geweest in verband met ziekte. Hij heeft de betrokkenheid van collega-organisaties erg 

gewaardeerd. 

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

2. Mededelingen 

Mevrouw Stiekema vertelt dat de reactie van de archiefinspectie op de KPI-follow-up-rapportage 

Informatie- en archiefbeheer GBLT 2018 op de agenda zou staan. De officiële reactie van de 

archiefinspecteur is echter nog niet binnen. In een officieuze reactie is wel aangegeven dat GBLT hard op 

weg is naar beoordeling groen over 2019. De rapportage over 2019 zal in het voorjaar van 2020 op de 

agenda staan. 

 

Daarnaast meldt mevrouw Stiekema dat in de aanbesteding voor de nieuwe belastingapplicatie de keus 

is gevallen op de huidige leverancier, Centric. De prijs valt binnen de begroting. 

Centric zal de applicatie opnieuw inrichten. De afspraak is dat de implementatie in 2020 plaatsvindt en 

de applicatie eind dat jaar live gaat. Daarnaast gaat GBLT met Centric een ontwikkeltraject aan. Het doel 

hiervan is om data te scheiden van de applicatie op basis van de principes van Common Ground. 

Daarmee wordt GBLT flexibeler en minder afhankelijk van de leverancier. 

 

De heer De Haan deelt mee dat de DVO’s opnieuw zijn vastgesteld. Er is bijna niets gewijzigd, maar er 

komt wel een aanpassing van de overlegstructuur. In 2020 zijn er twee in plaats van drie soorten 

overleggen: strategische overleggen en regiefunctionarissenoverleggen. Het verschil tussen deze twee is 

het type agenda-onderwerpen. Deelnemers kiezen zelf welke functionarissen ze afvaardigen. 

 

Verder vertelt de heer De Haan dat GBLT een onderzoek door Thorbecke heeft laten uitvoeren naar het 

uitwisselen van gegevens met deelnemers. Het adviesrapport geeft aan dat GBLT in lijn ligt met andere 

belastingsamenwerkingen. Wel kan GBLT nog meer samenwerking opzoeken met deelnemers. 

Het adviesrapport is gedeeld met deelnemers. 
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De heer Van Helden deelt mee dat de directeuren van GBTwente en Tribuut zijn gestopt. 

 

Tot slot vertelt de heer Van Helden dat de Unie van Waterschapen een procesvoorstel heeft gedaan om 

het proces van aanpassingen van het belastingsysteem vlot te trekken. De heer Bussink geeft zijn visie 

op de kansen om een wetswijziging heelhuids door de Tweede Kamer te loodsen. 

 

3. Verslagen 

3.1 Verslag vergadering algemeen bestuur 10 juli 2019 

De heer De Haan vertelt dat Deloitte heeft gemeld dat het normaalgesproken alleen Europese 

aanbestedingen controleert. Het eigen inkoopbeleid van GBLT is daarom ten onrechte in het 

Normenkader 2019 terechtgekomen, waar het algemeen bestuur op 10 juli 2019 mee heeft ingestemd. 

Het algemeen bestuur besluit het besluit van 10 juli over het Normenkader aan te passen en het 

inkoopbeleid niet in het Normenkader 2019 op te nemen. 

 

Mevrouw Stiekema vertelt dat GBLT is begonnen met sociaal incasseren, maar dat dit proces meer tijd 

kost dan verwacht. Nu is GBLT met een inhaalslag bezig. Bij de volgende vergadering van het algemeen 

bestuur zal er meer zicht zijn op de cijfers. 

 

Het algemeen bestuur stelt het verslag ongewijzigd vast. 

 

3.2 Besluitenlijsten dagelijks bestuur 

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

 

4. Ingekomen post 

4.1 Brief van provincie Overijssel aan algemeen bestuur over 'Toezichtsvorm 2020' 

Het algemeen bestuur neemt kennis van de ingekomen post. 

 

5. Onderwerpen ter informatie  

5.1 Klantreis 

Mevrouw Tomic (manager KCC) en mevrouw Van Dam (projectleider klantreis) geven een presentatie over 

de voortgang van de Klantreis (kwaliteit van dienstverlening). Ze vertellen dat vanaf 1 januari de nieuwe 

website van GBLT online gaat. Ook zal GBLT komend jaar nieuwe aanslagbiljetten sturen en aan de slag 

gaan met zes servicebeloften. 

 

De aanwezige bestuursleden reageren positief op de presentatie en geven aan dat de inzet van GBLT op 

het gebied van kwaliteit van dienstverlening boven verwachting is. Ze hebben een aantal aanvullende 

vragen en opmerkingen. 

 

De heer Stegeman haalt aan dat GBLT stopt met de samenwerking met een aantal gemeenten op het 

gebied van kwijtschelding. Dit betekent dat een groep burgers op een andere plek kwijtschelding aan 

moet gaan vragen. Hij verzoekt om deze informatie op te nemen op de aanslagbiljetten. 

Mevrouw Tomic zegt toe dat ze haar best zal doen het verzoek van de heer Stegeman in te willigen, 

maar geeft aan dat het wel moeilijk is. De directie zal de betrokken wethouders en heemraden over de 

uitkomst informeren. De heer Van Helden zegt dat GBLT deelnemers belooft burgers goed te informeren 

en roept bestuurders op om de wijze waarop aan GBLT over te laten. Ingrijpen in dergelijke processen 

kan meer problemen veroorzaken dan dat het oplost.  

 

De heer Van Vreeswijk merkt op dat het regelmatig voorkomt dat een verzoek tot kwijtschelding wordt 

afgewezen, maar dat kwijtschelding toch word toegekend nadat iemand bezwaar heeft ingediend en 

GBLT om extra gegevens heeft gevraagd. Hij vraagt of GBLT al niet meteen die aanvullende gegevens kan 

vragen. 
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Mevrouw Tomic antwoordt dat dit lastig is, omdat het eerste kwijtscheldingsverzoek via het 

Inlichtingenbureau gaat en die geen aanvullende informatie kan vragen. De heer Van Vreeswijk vraagt 

om burgers hierover te informeren, zodat ze weten dat het kan helpen om bezwaar aan te tekenen. 

 

De heer Van Leeuwen merkt op dat GBLT in de servicebeloften belooft in specifieke gevallen langs te 

komen bij burgers. Hij vraagt of GBLT hierbij samenwerkt gemeenten, bijvoorbeeld op het gebied van 

schuldhulpverlening. 

Mevrouw Tomic antwoordt dat GBLT dit volgend jaar in overleg met de gemeenten verder uitwerkt. De 

heer Van Helden zegt dat GBLT dit al in de frontoffice doet en dan doorverwijst naar schuldhulpverlening 

van de gemeente. 

 

Op verzoek van meerdere bestuursleden zegt mevrouw Tomic toe de presentatie rond te sturen. Deze 

komt ook in iBabs te staan. 

 

De heer Van Helden maakt van de gelegenheid gebruik om mevrouw Van Dam voor te stellen als de 

nieuwe medewerker pers en media van GBLT. 

 

5.2 Management Letter 

De heer Stegeman merkt op dat in de Management Letter en oplegger staat dat de prognoses van de 

zuiveringsheffing overige bedrijven (niet-meetbedrijven) afwijken van de realisatie. Hij vraagt of GBLT 

hier iets aan kan doen. 

De heer De Haan antwoordt dat GBLT eerder met de accountant had afgesproken prognoses te baseren 

op informatie in de basisregistratie. Bedrijven werken echter niet altijd meteen hun registratie bij de 

Kamer van Koophandel bij, waardoor de prognoses niet kloppen. 

In overleg met de accountant wil GBLT daarom voortaan de prognoses niet alleen baseren op de 

beschikbare gegevens uit de systemen, maar ook op een trendanalyse. 

De heer Van Vreeswijk voegt hieraan toe dat uit discrepantieonderzoek van zijn waterschap ook vaak 

blijkt dat de juiste gegevens ook niet bekend zijn bij de gemeenten, waardoor zij inkomsten mislopen. 

Waterschap Vallei en Veluwe wil gemeenten erop attenderen dat zij de juiste gegevens kunnen 

achterhalen door indirecte lozingen in de riolering te controleren. 

 

5.3 Onderzoek NCNP-bezwaren 2018 

De heer Van Helden vertelt dat er een internetconsultatie loopt over het voorstel de 

proceskostenvergoeding te verhogen die de burger krijgt als hij met succes een overheidsbesluit 

aanvecht bij de bestuursrechter. GBLT zal een reactie insturen. Hij zegt dat GBLT de burger wil helpen bij 

het halen van zijn recht en daarom positief staat tegenover een vergoeding van gemaakte proceskosten. 

NCNP-bureaus echter, selecteren de burgers op gemakkelijk scoren, waarbij een marginale 

waardecorrectie voldoet om de volledige premie te ontvangen. Dat is niet in het belang van de burger of 

de samenleving. 

GBLT heeft samen met andere belastingkantoren een reactie opgesteld op de internetconsultatie en zal 

zelf ook nog een reactie opstellen. Op verzoek van de heer Van Amerongen zal deze reactie ter 

kennisgeving naar het algemeen bestuur gaan. De heer De Haan zegt dat hij alle deelnemers heeft 

gevraagd om ook te reageren op de internetconsultatie. 

 

De heer Bussink zegt dat het goed zou zijn om dit onderwerp te agenderen in de samenwerking van 

belastingkantoren. Hij oppert ook dat bestuursleden via politieke kanalen het onderwerp ter sprake 

kunnen brengen. 

 

De heer Van Leeuwen vraagt of GBLT niet zelf een NCNP-afdeling op kan zetten. De heer De Haan 

antwoordt dat mensen dat zullen zien als de slager die zijn eigen vlees keurt. 
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De heer Odink zegt dat NCNP-bureaus minder kans hebben als GBLT de eigen data goed op orde heeft. 

De heer Van Helden antwoordt dat WOZ-waardes altijd een onzekerheidsmarge zullen hebben. Die marge 

benutten de NCNP-bureaus, omdat zij immers al baat hebben bij een kleine waardeverlaging. 

 

De heer Van Helden stelt voor het onderwerp nog een keer te agenderen bij een vergadering van het 

algemeen bestuur en verdere uitleg te geven. 

 

6. Onderwerpen voor besluitvorming 

 

6.1 Ambtelijke integriteit 

De heer Bussink stelt voor het onderwerp bestuurlijke code integriteit te agenderen in een toekomstige 

vergadering. 

 

Voorstel: 

Het algemeen bestuur stelt vast: 

a) Een geactualiseerde versie van de gedragscode voor medewerkers 

b) Regeling voor ongewenste omgangsvormen 

c) Regeling melding met melden vermoeden misstand of onregelmatigheid (klokkenluidersregeling) 

 

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel. 

 

6.2 Regeling van orde algemeen bestuur 

Voorstel: 

Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met de gewijzigde tekst voor het reglement van orde 

algemeen bestuur GBLT en dit reglement vast te stellen. 

 

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel. 

 

6.3 Vergaderschema 

Voorstel: 

Neem kennis van bijgevoegd vergaderschema 2020 en stel dit vergaderschema, inclusief eventuele 

wijzigingen, vast. 

 

Het algemeen bestuur heeft geen wijzigingen en stemt in met het voorstel. 

 

6.4 Bevoegdhedenregister 

Het Algemeen bestuur neemt kennis van het gewijzigde Bevoegdhedenregister m.i.v. heffingsjaar 2020, 

zoals dit is vastgesteld door het Dagelijks bestuur. 

 

6.5 Lidmaatschap VWVW 

De heer Van Helden deelt mee dat alle deelnemers inmiddels hebben laten weten in te stemmen met de 

wijziging van de gemeenschappelijke regeling. De wijziging wordt nu via de gemeente Zwolle 

bekendgemaakt. 

 

De heer Stegeman merkt op dat, gezien alle tegenslag onderweg, een eventuele volgende wijziging van 

de gemeenschappelijke regeling anders aangepakt moet worden. De heer Van Helden is het daar mee 

eens. 

 

Voorstel: 

Het algemeen bestuur besluit: 

 Dat GBLT met ingang van 1 december lid wordt van de Vereniging Werken Voor Waterschappen, 

zodat het dagelijks bestuur de belangen van GBLT kan behartigen in deze werkgeversvereniging 
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en de cao van de VWVW van toepassing wordt op de arbeidsovereenkomsten van de 

medewerkers met ingang van 1 januari 2020. 

 Af te zien van een formele zienswijze procedure onder de deelnemers. 

 De uitoefening van het lidmaatschap en de afvaardiging namens GBLT voort te zetten op gelijke 

wijze als reeds geregeld voor het aspirant lidmaatschap. 

 

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel. 

 

7. Onderwerpen voor bespreking en besluitvorming 

 

7.1 Vaststellen bestuursrapportage 2019/2 

 

De heer Van Helden geeft een toelichting.  

 

De heer Van Helden vertelt dat de bestuursrapportage als peildatum augustus heeft. Na de 

oktoberafsluiting blijkt dat het exploitatiesaldo hoger uitvalt dan de bestuursrapportage vermeldt. Een 

van de oorzaken is een hogere opbrengst van de invorderbaten, doordat GBLT burgers die wel kunnen 

maar niet willen betalen beter aanpakt. GBLT had invorderbaten van 4 miljoen begroot, maar het wordt 

waarschijnlijk meer dan 5 miljoen. GBLT wil niet dat invorderbaten functioneren als een verdienmodel. 

Dat is ook de strekking van de wet. Het managementteam zal nadenken over de vraag hoe het hier 

verder mee omgaat. 

Een andere oorzaak voor de hogere resultaat is dat GBLT de begrotingspost voor onvoorzien niet heeft 

hoeven aanspreken. Verder vallen de kosten voor de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) voor 2018 

mee, met een doorwerking naar 2019. 

 

Op de mededeling van de heer Van Helden dat het aantal WOZ-bezwaren behoorlijk is gestegen, vraagt 

de heer Sloots of dit ook geldt voor de gemeenten die de tarieven hebben verhoogd. De heer Van Helden 

neemt die vraag mee in het onderzoek naar de WOZ-bezwaren. 

 

Op een vraag van de heer Van Amerongen antwoordt de heer Van Helden dat de invorderopbrengsten  

en WOZ-onvoorzien pro rata terechtkomen bij de deelnemers. De opbrengsten van GDI krijgen de 

waterschappen direct terug van GBLT, maar de gemeenten via het gemeentefonds. 

 

De heer Van Leeuwen zegt dat zijn gemeenteraad vroeg naar informatie over risicomanagement van 

GBLT. Hij vraagt of het algemeen bestuur daar een presentatie over kan krijgen. De heer Van Helden gaat 

hier graag op in. 

 

Voorstel: 

Het algemeen bestuur neemt kennis van de tweede bestuursrapportage 2019 en stelt deze vast. 

 

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel. 

 

7.2 Bestuurlijke positiebepaling 

De heer Beukers zegt dat de informatiebrief suggereert dat governance en stemverdeling van het 

algemeen bestuur gaan veranderen, terwijl dat nog niet vastligt. De heer Van Helden antwoordt dat het 

voorstel is om droog te zwemmen. GBLT gaat onderzoeken hoe de governance kan worden aangepast 

als er een nieuwe deelnemer toetreedt. Maar de gemeenschappelijke regeling wordt pas aangepast bij 

een nieuwe toetreding, of als een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) GBLT noopt 

de gemeenschappelijke regeling aan te passen. 

De heer Beukers wil echter niet de indruk wekken dat de governance sowieso gaat veranderen, ook als er 

geen nieuwe deelnemer bijkomt. 
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De heer Vereijken vindt dat de woordkeus in de brief, bijvoorbeeld met een term als “strategie inzake 

schaalvergroting”, suggereert dat uitbreiding het doel is. Hij wil liever in zijn waterschap GBLT opnieuw 

neerzetten, om vervolgens te vertellen dat GBLT zich ook voorbereidt voor het geval een nieuwe 

kandidaatdeelnemer zich aandient. 

 

De heer Van Vreeswijk stelt voor om de brief te sturen namens het algemeen bestuur van GBLT en niet 

namens afzonderlijke wethouders en heemraden. De besluitvorming vindt namelijk plaats bij het 

algemeen bestuur. 

De heer Oosterwijk stelt aanvullend voor om de brief naar de colleges te sturen in plaats van de 

raden/algemeen besturen. De colleges kunnen dan zelf beslissen of ze hem doorsturen.  

 

De heer Oosterwijk vindt dat de term ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ (als mogelijke reden om 

een kandidaat toe te laten treden) ruim is. De heer Beukers vindt het tegenstrijdig dat het algemeen 

bestuur zegt dat een toetreding GBLT niet mag schaden, maar dat het wel de deur openhoudt uit 

maatschappelijke verantwoordelijkheid. 

De heer Bussink reageert dat dit een weging zal zijn voor het algemeen bestuur in het geval dat een 

kandidaat zich meldt. De informatiebrief zegt niet dat een kandidaat automatisch kan toetreden als hij 

een beroep doet op maatschappelijke verantwoordelijkheid; hier kan het algemeen bestuur alsnog over 

beslissen. Meerdere bestuursleden geven aan hiermee akkoord te gaan. 

 

Voorstel: 

Het algemeen bestuur besluit: 

 De opbrengst van de strategische consultatie onder de deelnemers te verwoorden in een 

informatiebrief als voorgenomen ‘Bestuurlijke positiebepaling GBLT’. 

 De vertegenwoordigers van de deelnemers in het algemeen bestuur op te roepen om deze 

informatiebrief te verzenden aan hun gemeenteraad/algemeen bestuur, zodat dit orgaan kennis 

kan nemen van het gezamenlijke standpunt van de deelnemers. 

 Het dagelijks bestuur op te dragen om in het voorjaar de gewenste inhoudelijke ontwikkeling van 

GBLT te benoemen in een koersdocument, aan te bieden tegelijk met de Kadernota 2021-2024. 

Een en ander, zodat de Bestuurlijke positiebepaling GBLT tegelijk met de inhoudelijke koers en de 

Kadernota kan worden vastgesteld in april 2020. 

 

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel, met de volgende wijzigingen: 

 De directie past de informatiebrief aan op het punt van de governancediscussie. De heren 

Beukers en Van Leeuwen zijn beschikbaar om mee te lezen. Het dagelijks bestuur stelt de brief 

vast. 

 De brief wordt namens het algemeen bestuur verstuurd naar de colleges. 

 

7.3 Verhouding algemeen bestuur – gemeenteraden en kostenontwikkeling 

Verschillende bestuursleden vragen zich af of de beoogde wijziging van de Wgr wel doorgaat. Bovendien 

vrezen ze dat, als de wijziging wel doorgaat, dit alleen maar meer bestuurlijke drukte oplevert. Het 

algemeen bestuur besluit daarom dat GBLT niet vooruit moet lopen op de wetswijziging en een pas op 

de plaats moet maken. 

De heer Oosterwijk voegt hieraan toe dat het vooral belangrijk is dat de raden en algemene besturen 

vertrouwen hebben in hun wethouder/heemraad. Ook meldt hij dat de directeur van GBLT langs komt bij 

de raden/algemene besturen van de deelnemers. Dat draagt meer bij aan het vertrouwen dan een 

aangepaste regeling. 

 

De heer Van Helden geeft vervolgens een toelichting op de plannen met betrekking tot de 

kostenontwikkelingen. 

De heer Van Leeuwen raadt aan om in de begroting te vertellen over de robuustheid van de organisatie. 

Zo kunnen raden de voordelen zien van deelname aan GBLT. De heer De Haan stelt voor om incidentele 
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investeringen, die deelnemers alleen zouden moeten dragen als ze niet waren aangesloten bij GBLT, 

explicieter te noemen in de begroting. 

De heer Sloots stelt daar tegenover dat hij dergelijke toevoegingen niet ieder jaar in de begroting wil, 

omdat hij de voor- en nadelen van deelname aan GBLT wil bespreken op gepaste evaluatiemomenten en 

niet elk jaar bij de begroting. 

 

Voorstel: 

Het algemeen bestuur besluit de verhoudingen te versterken met de gemeenteraden en algemeen 

besturen van de deelnemers en daartoe; 

 een proces op te starten met de deelnemers om in een open benadering te komen tot aanpassing 

van de gemeenschappelijke regeling, overeenkomstig de voorgenomen wijziging WGR. 

 deze aanpassing aan te grijpen om ook de bestuurlijke verhoudingen voor te bereiden voor een 

eventueel geval van toetreding in de toekomst. 

 aan het dagelijks bestuur te vragen hiertoe een externe begeleider te engageren. 

 en ook de informatievoorziening door het algemeen bestuur aan de deelnemers te verbeteren ter 

attentie van hun gemeenteraden en algemeen besturen. De verbetering zal plaatsvinden binnen 

de geëigende instrumenten van begroting en rekening, met een focus op de te leveren kwaliteit 

van dienstverlening en de ontwikkeling van deelnemerbijdragen. 

 

De voorzitter constateert dat de eerste drie beslispunten niet kunnen rekenen op instemming.  

Het algemeen bestuur houdt het voorstel aan. De heer Van Helden zal de voorstellen van het algemeen 

bestuur over de begroting uitwerken in de komende begroting. 

 

8. Rondvraag 

De heer Van Leeuwen zegt dat de gemeenteraad van Dalfsen eraan hecht dat GBLT een goede 

beoordeling krijgt van de Waarderingskamer. 

 

9. Agendaplanning volgende vergadering van het algemeen bestuur 

Het algemeen bestuur besluit de optionele vergadering van 12 februari 2020 niet door te laten gaan. 

Voor de volgende vergadering van het algemeen bestuur op 1 april zijn de volgende onderwerpen 

ingepland:  

- Jaarstukken 2019; 

- Accountantscontrole; 

- Bezwaren 2019; 

- Bestuurlijke positiebepaling GBLT (afrondende besluitvorming); 

- Koersdocument inhoudelijke ontwikkeling; 

- Kadernota 2021-2024; 

- Bestuurlijke gedragscode (?). 

 

10. Sluiting 

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

 


