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Verslag 
 

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR 

10 juli 2019 Algemeen bestuur 10 juli 2019 A.C. de Geest 

DEELNEMERS    

Aanwezig: de heer Van 

Amerongen, de heer Beukers, de 

heer Van Leeuwen, de heer Odink, 

De heer Oosterwijk, de heer 

Schrijver, de heer Sloots, de heer 

Stegeman, de heer Vereijken, de 

heer Vos, de heer Van Vreeswijk, 

de heer Van Helden, mevrouw 

Stiekema en de heer De Haan. 

Afwezig: de heer Bussink. 

 

   

    
1. Opening en vaststellen agenda 

De heer Van Amerongen opent in besloten kring de vergadering en meldt dat de voorzitter boven 

verwachting goed herstelt van zijn operatie. De vicevoorzitter is teruggetreden uit zijn politieke ambt. De 

heer Van Amerongen neemt de honneurs waar.  

 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

1.1. Ontvangst afvaardigingen waterschappen 

De heer Van Amerongen constateert dat van alle waterschappen de gevraagde brieven zijn ontvangen 

over hun vertegenwoordiging in het bestuur van GBLT. De voorzitter heet de heer Tom Vereijken welkom 

als nieuwe bestuurder in de kring. De bestuurders doen een voorstelronde. 

 

2 Aanwijzing voorzitter en lid dagelijks bestuur 

De voorzitter wijst op de afgesproken procedure en het profiel van het bestuur. Hij vraagt welke 

bestuurders beschikbaar zijn als voorzitter. De heer Schrijver, namens het Waterschap Rijn en IJssel 

draagt de heer Bussink voor. De vergadering stemt bij acclamatie in met de herverkiezing van de heer 

Bussink als voorzitter van GBLT. 

Vervolgens vraagt de heer Van Amerongen welke bestuurders beschikbaar zijn als lid in het dagelijks 

bestuur namens de waterschappen. De heer Van Vreeswijk kandideert. De vergadering stemt bij 

acclamatie in met de verkiezing en benoemt de heer Van Vreeswijk als lid van het dagelijks bestuur. De 

voorzitter schorst de vergadering enige ogenblikken voor de felicitaties. 

 

3. Mededelingen 

De heer Van Vreeswijk treedt in functie als vicevoorzitter en zit de vergadering voor. 

 

De heer Van Helden introduceert mevrouw De Geest, de nieuwe directieassistent. 

 

Voor de overige mededelingen verwijst de heer Van Helden naar agendapunt 8.2, berap 2019/1. 

 

4. Verslagen 
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Verslag vergadering algemeen bestuur 27 maart 2019 

Het algemeen bestuur stelt het verslag ongewijzigd vast. 

 

Besluitenlijsten dagelijks bestuur 

Het algemeen bestuur neemt kennis van de besluitenlijsten. 

 

5. Ingekomen post 

Er is geen ingekomen post. 

 

6. Onderwerpen ter informatie  

6.1 Strategische consultatie 

De heer Van Helden introduceert de heer Seinstra van SeinstraVandeLaar. De heer Seinstra geeft een 

voortgangsbericht over de strategische consultatie. 

 

De heer Oosterwijk merkt op dat er sowieso een schaalvergroting gaat plaatsvinden op de digitale markt. 

Hij vindt de vraag hoe GBLT zich verhoudt tot die markt belangrijker dan de vraag hoe groot GBLT zelf is. 

De heer Van Helden zegt dat alle overheidslagen samen de komende jaren op landelijke schaal zullen 

moeten kijken hoe ze informatie organiseren. Daar zijn alle overheidslagen bij betrokken en dus ook de 

deelnemers, samen met GBLT. De strategische consultatie richt zich nu op GBLT zelf. 

 

De heer van Vreeswijk vraagt nadrukkelijk aandacht voor de kwaliteit van het klantencentrum en de 

afbreukrisico’s voor de deelnemers. Hij wil daarom dat GBLT voorwaarden formuleert bij overwegingen 

om samen te werken met partners op dit gebied. 

 

Verschillende bestuursleden geven aan dat de vergadering over de strategische consultatie van 9 

oktober slecht uitkomt, omdat er dan een bijeenkomst in Brussel is. Het algemeen bestuur besluit deze 

daarom te verzetten naar 11 oktober, 13.00 uur. 

 

6.2 Nalevering LV-WOZ 

Het algemeen bestuur neemt kennis van het memo ten aanzien van het naleveren van de historische 

WOZ-gegevens voor de zes deelnemende gemeenten. 

 

6.3 Beëindiging kwijtschelden door gemeenten 

Het algemeen bestuur neemt kennis van de beëindiging van de samenwerking met gemeenten omtrent 

kwijtschelding. 

 

6.4 Sociaal incasseren 

De heer Stegeman vraagt of het plan voor sociaal incasseren juridisch geborgd is. De heer Van Helden 

geeft aan dat dit het geval is. De Leidraad invorderen geeft ruimte voor vroegtijdige oninbaarheid onder 

voorwaarden. 

 

Op vragen van de heer Van Vreeswijk antwoordt de heer Van Helden dat het plan geen invloed heeft op 

de benodigde capaciteit, of het invorderingsbedrag. De financiële effecten zullen alleen verschuiven van 

oninbaar naar kwijtschelding. Het plan kan zelfs tot lagere kosten leiden, omdat het tot lagere 

deurwaarderskosten kan leiden.  

 

7. Onderwerpen voor besluitvorming 

7.1 Normenkader 2019 

De heer De Haan geeft een toelichting. 
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De heer Stegeman vraagt wat de actualisatie van het inkoop- en aanbestedingsbeleid inhoudt. De heer 

Van Helden antwoordt dat GBLT de inkoopgrenzen heeft verlegd voor de verschillende 

aanbestedingsprocedures. Ook heeft GBLT een nieuwe set standaardvoorwaarden voor inkoop ingevoerd. 

 

Het algemeen bestuur stelt het Normenkader 2019 vast. 

 

7.2 Automatische incasso in 10 termijnen 

De heer De Haan geeft een toelichting. 

 

De heer Stegeman vraagt of GBLT de oplegdatum naar voren kan halen. De heer De Haan legt uit dat de 

oplegmomenten van de waterschappen wel verspreid moeten worden over het jaar, omdat de pieken van 

het KCC anders te groot worden en de bereikbaarheid afneemt. Wel heeft GBLT een verdeelsleutel 

gecreëerd, zodat de opbrengsten van de eerste oplegmoment verdeeld worden over alle waterschappen.  

 

De heer Odink vindt het een goed voorstel, maar vindt de communicatieparagraaf te matig. Hij vindt dat 

dit voorstel meer naar buiten gebracht moet worden. De heer Van Helden meent dat de burgers de 

verbetering als vanzelfsprekend zullen zien en dus van weinig toegevoegde imagowaarde. 

 

De heer Van Leeuwen vraagt of GBLT heeft overwogen om het voorsteel gefaseerd in te voeren, 

bijvoorbeeld door eerst betalen in acht termijnen in te voeren. De heer De Haan antwoordt dat GBLT 

uiteindelijk toe wil naar een flexibele automatische incasso, maar dat het ook zo generiek mogelijk wil 

werken. De heer Van Helden zegt dat het erg lastig is om aan burgers uit te leggen dat ze in het ene jaar 

met minder termijnen kunnen betalen dan in het andere jaar. De heer Van Leeuwen antwoordt dat dit 

een kwestie is van goed communiceren. 

 

Voorstel: 

Het algemeen bestuur: 

- neemt kennis van het besluit van het dagelijks bestuur tot het uitbreiden van het standaard 

aantal termijnen voor de automatische incasso (AIC); 

- stemt in met dit besluit, met inachtneming van de effecten op de liquiditeit van de deelnemers. 

 

Het huidige aantal termijnen is het aantal maanden dat het huidige jaar rest, met een minimum van 6. 

Het voorstel is om als eerste stap uit te breiden naar standaard 10 termijnen, ongeacht het moment van 

het opleggen van de aanslag. Deze aanpassing is een tussenstap naar de gewenste uiteindelijke situatie 

van een flexibele AIC. 

 

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel. 

 

8. Onderwerpen voor bespreking 

8.1 Zienswijzen begroting 2020 

De heer Beukers zegt dat in de gemeente Bunschoten is aangekaart dat het weinig flexibel is dat voor 1 

september alle wijzigingen in de systematiek moeten worden doorgegeven. Belastingverordeningen 

worden immers pas in november/december vastgesteld en daaruit kunnen nog wijzigingen voortvloeien. 

 

Een aantal bestuursleden geeft aan dat in hun gemeenteraad kritisch wordt gekeken naar de kosten van 

gemeenschappelijke regelingen. Ze roepen GBLT op om kosten te matigen en kostenstijgingen binnen 

de begroting op te lossen. 

De heer Van Vreeswijk merkt op dat gemeenteraden en algemene besturen van waterschappen juridisch 

gezien geen zeggenschap hebben over gemeenschappelijke regelingen. De leden van het algemeen 

bestuur van GBLT moeten daarom zelf scherpere voorwaarden voor de komende begroting aan de orde 

stellen. Het algemeen bestuur besluit om in november over de kostenontwikkeling te vergaderen, 

vooruitlopend op de begroting van 2021. 
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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 begroting 2020; 

2. gaat akkoord met de beperkte aanpassing van de meerjarenbegroting als gevolg van de recente 

ontwikkelingen en afspraken voor de mutatiedetectie en beheer van primaire objectkenmerken. 

3. gaat akkoord en ondertekent de brieven in antwoord op de ontvangen zienswijzen; 

4. besluit vervolgens over te gaan tot vaststelling van de begroting 2020. 

 

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel en stelt de begroting 2020 vast. 

 

8.2 Vaststellen berap 2019/1 

De heer Van Helden geeft de volgende mededelingen: 

- de processen van heffing en inning verlopen voorspoedig; 

- de klantdienstverlening verloopt minder voorspoedig. De oorzaken zijn de hogere eisen die 

GBLT stelt, ziekte en een groot verloop. De heer Van Helden stelt in de vergadering van 

november graag de klantdienstverlening en klantreis aan de orde. Daarbij wil hij ook het 

capaciteitsvraagstuk behandelen; 

- de aanbesteding van het belastingsysteem verloopt voorspoedig; 

- in financieel opzicht loopt GBLT langs het lijntje, maar aan de goede kant; 

- het aantal WOZ-bezwaren is in een aantal gemeenten sterk toegenomen. De oorzaak van deze 

toename is nog onbekend. 

 

De heer Odink vraagt naar aanleiding van het wegenarrest om te onderzoeken of er verborgen wegen 

zijn die GBLT niet aanslaat. De heer Van Helden zal hier op toezien. 

 

Het algemeen bestuur neemt kennis van de bestuursrapportage 2019-1 en stelt deze vast. 

 

8.3 Begrotingswijziging 2019 

De heer De Haan geeft een toelichting. Op een vraag van de heer Van Leeuwen antwoordt de heer De 

Haan dat GBLT een onderzoek heeft uitgezet bij adviesbureau Thorbecke. Deze richt zich op de vraag op 

welke manier informatie-uitwisseling tussen GBLT en zijn deelnemers verbeterd kan worden, met name 

in verband met de AVG. 

 

De heer Van Leeuwen geeft aan dat het college van Dalfsen instemt met het voorstel, maar uitdrukkelijk 

verzoekt om de gemeenschappelijke regeling bij te stellen. Hierin moet dan staan dat het algemeen 

bestuur beslissingsbevoegdheid krijgt over een begrotingswijziging binnen de norm van vijf procent 

De heer Van Helden antwoordt aan dat de gemeenschappelijke regeling nu al de bevoegdheid aan het 

algemeen bestuur geeft om geen zienswijzeprocedure te volgen voor een begrotingswijziging. Als GBLT 

de norm van 5% gaat vastleggen, is het algemeen bestuur hier aan gebonden. Dit kan weer nadelig 

uitpakken. 

 

De heer Beukers wil vanuit democratisch oogpunt wel een zienswijzeprocedure. Hij meent dat 

gemeenteraadsleden de gelegenheid moeten krijgen om te reageren, zeker in het licht van de klachten 

van gemeenteraden over de ongrijpbaarheid van gemeenschappelijke regelingen. 

De heer Van Vreeswijk reageert dat de begrotingswijziging om een onvermijdelijke uitvoeringskwestie 

gaat en dat de beleidsuitgangspunten niet veranderen. Hij pleit ervoor om alleen de raad te informeren 

en eventuele reacties te behandelen in de vergadering van november.  
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De heer Oosterwijk is van mening dat GBLT geen tussentijdse begrotingswijzigingen hoeft in te dienen in 

het bestuur. Deze kunnen aan het eind van het jaar verrekend te worden. Hij noemt dit  een 

pragmatische aanpak die is gestoeld op het vertrouwen van de raad in de wethouder. 

 

De voorzitter onderkent dat het algemeen bestuur wil spreken over de gevoelens in gemeenteraden over 

de besturing van GBLT en de ruimte voor begrotingswijzigingen. 
 

Het algemeen bestuur stemt in met de eerste begrotingswijziging 2019 en stelt deze zonder 

zienswijzeprocedure vast. De heer Beukers stemt tegen. 

 

8.4 Aanpassing GR t.b.v. lidmaatschap werkgeversvereniging 

Het dagelijks bestuur van Rijn en IJssel en de gemeenteraad van Bunschoten hebben aangegeven tegen 

het voorstel te zijn om de bevoegdheid voor deelname door GBLT aan diverse rechtspersonen toe te 

wijzen aan het algemeen bestuur. De heren Schrijver en Beukers lichten dit toe. De heer Van Helden licht 

het nieuwe voorstel toe. Dat gaat uit van deelname aan alleen belangenverenigingen. 

 

De heer Sloots pleit ervoor om in het voorstel niet te spreken over “belangenvereniging”, maar om 

“werkgeversvereniging”. De implicaties van dit tegenvoorstel zijn niet onmiddellijk duidelijk. 

 

De voorzitter neemt het voorstel terug en zegt toe dat het dagelijks bestuur zich beraadt op de 

alternatieven. 

 

8. Rondvraag 

De heer Sloots stelt voor om namens het algemeen bestuur een bloemetje te sturen naar de heer 

Bussink. 

 

9. Agendaplanning volgende vergadering van het algemeen bestuur 10 juli 2019 

Voor volgende vergadering van het algemeen bestuur zijn ingepland de onderwerpen:  

- kostenontwikkelingen 

- herinneringen in het betaalproces 

- afronding strategische consultatie 

- presentatie over de klantreis 

- KPI-rapportage archief 

- banenafspraak. 

 

10. Sluiting 

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

 


