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Onderwerp Voorstel 

 

 

Besluit 

 

Rapportage 

risicomanagement 

1. Neem kennis van de derde rapportage 

risicomanagement 2019; 

2. Stem in met opvolging van de genoemde 

aanbevelingen. 

Het dagelijks bestuur stemt 

in met het voorstel 

Frauderisicoanalyse 2019 1. Neem kennis van de frauderisicoanalyse 

2019; 

2. Stem in met opvolging van de genoemde 

aanbevelingen. 

Het dagelijks bestuur stemt 

in met het voorstel 

KPI-rapportage informatie- 

en archiefbeheer 

GBLT 2019 

Het dagelijks bestuur: 

1. Neemt kennis van de KPI-rapportage 

informatie- en archiefbeheer GBLT 2019. 

2. Stelt de KPI-rapportage vast. 

3. Biedt de KPI-rapportage ter informatie aan 

het algemeen bestuur aan. 

4. Biedt de KPI-rapportage aan de 

Gedeputeerde Staten van Overijssel aan. 

Het dagelijks bestuur stemt 

in met het voorstel 

Voorstel oninbaar Voorgesteld wordt om: 

1. Op basis van artikel 255, lid 5 van de 

Gemeentewet en artikel 144, lid 5 van de 

Waterschapswet 

een bedrag van € 992.682,95 oninbaar te 

verklaren. 

2. Daarmee décharge te verlenen aan de 

ambtenaar belast met de invordering. 

Het dagelijks bestuur stemt 

in met het voorstel 

Leidraad Invordering 2020 Voorgesteld wordt om: 

1. De bijgevoegde Leidraad Invordering vast 

te stellen; 

2. Dit besluit in werking te laten treden met 

ingang van de dag na die van de 

bekendmaking en toepassing te laten vinden 

met ingang van 1 januari 2020; 

Het dagelijks bestuur stemt 

in met het voorstel 
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3. De Leidraad Invordering GBLT versie 2019 

inclusief het reglement automatische incasso 

in te trekken met ingang van 1 januari 2020, 

met dien verstande dat deze van toepassing 

blijft op feiten die zich voor die datum 

hebben voorgedaan; 

4. Vanaf het vaststellen van deze Leidraad 

alleen nog wijzigingsbesluiten op de Leidraad 

door toe voeren. 

Besluit aanwijzing 

medewerkers van de 

waterschappen als 

medewerkers 

belastingen van GBLT 

Het voorstel is om het ‘Besluit aanwijzing 

medewerkers van de waterschappen als 

medewerkers belastingen van GBLT’ vast te 

stellen. 

Het dagelijks bestuur stemt 

in met het voorstel 

Inkoopbeleid en 

inkoopvoorwaarden 

Het dagelijks bestuur: 

1. Stelt vast het geactualiseerde Inkoopbeleid 

2020. 

2. Stemt in met het toekomstig gebruik van 

de inkoopvoorwaarden van de waterschappen 

(AWBIT, AWIV en AWVODI). 

Het dagelijks bestuur stemt 

in met het voorstel 

Bestuurlijke 

positiebepaling GBLT 

Het dagelijks bestuur stemt in met de 

agendering van de Bestuurlijke 

positiebepaling GBLT met de bijgesloten 

beslisnota, de informatiebrief en de 

onderliggers. 

Het dagelijks bestuur stemt 

in met het voorstel 

Koersdocument Het dagelijks bestuur: 

1. keurt goed het koersdocument “Wij maken 

ons sterk voor lokale belastingen” en 

2. biedt het document met bijgaande 

beslisnota aan aan het algemeen bestuur op 

1 april 2020. 

Het dagelijks bestuur stemt 

in met het voorstel 

Jaarstukken 2019 Het dagelijks bestuur: 

1. neemt kennis van de Jaarstukken 2019, 

met daarin het bestuursverslag, het 

jaarverslag en de jaarrekening; 

2. stemt in met het bestuursverslag, 

jaarverslag en de jaarrekening (zoals deze 

laatste nu voorligt onder voorbehoud van 

goedkeuring door de accountant); 

3. stemt in met het voorstel aan het algemeen 

bestuur om het resultaat op basis van de 

Bijdrageverordening GBLT te verrekenen met 

de deelnemers; 

4. biedt de Jaarstukken 2019 ter vaststelling 

aan het algemeen bestuur aan in de 

vergadering van 1 april 2020. 

Het dagelijks bestuur stemt 

in met het voorstel 

Begrotingswijziging 2020, 

kadernotitie 2021 – 

2024 en 

ontwerpbegroting 2021 

1. Neem kennis van de geformuleerde kaders 

voor de begroting 2021 en de 

meerjarenraming 2022 tot en met 2024 en 

biedt deze ter vaststelling aan het algemeen 

bestuur aan. 

Het dagelijks bestuur stemt 

in met het voorstel 



 

ONDERWERP 

Besluitenlijst 

DATUM 

12 maart 2020 

 

 

2. 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. 

3. 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. 

Kosteloze 

betalingsherinnering 

Het dagelijks bestuur (DB) wordt voorgesteld 

om een nadere pilot uit te voeren ten 

behoeve van de invoering van een kosteloze 

betalingsherinnering. 

Het dagelijks bestuur stemt 

in met het voorstel 

Gedragscode bestuurders 

GBLT 

Het dagelijks bestuur besluit: 

1. In te stemmen met de concept 

gedragscode bestuurders GBLT. 

2. De code te agenderen voor bespreking en 

besluitvorming voor het algemeen bestuur. 

Het dagelijks bestuur vraagt 

de directie om een memo 

aan het algemeen bestuur, 

Een opiniërende discussie 

in het algemeen bestuur 

kan niet worden gemist. 

  

 

 

 

 


