
    

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur  

DATUM  ONDERWERP  AAN  VAN  
5 oktober 2022  Besluitenlijst  Algemeen bestuur  Dagelijks bestuur  

AFSCHRIFT        
Aanwezig: De heer van Vreeswijk        
(voorzitter), de heer Odink, de heer de  
Haan, de heer Guldemond, Mevrouw  
Stiekema, de heer Krist, Mevrouw Baarslag  
(verslag)  

  

Onderwerp  Voorstel  Besluit  
Oninbaar Q2 deelnemers  Rubriek: Ter besluitvorming  

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 € 1.417.839,83 
oninbaar te verklaren.   

Daarmee décharge te verlenen aan de 
ambtenaar belast met de invordering.  

Het dagelijks voorstel stemt in 
met het voorstel en verleent 
décharge aan de ambtenaar 
belast met de invordering 
voor de deelnemers 
gemeenten en waterschappen.  

Oninbaarheid Q2 Gemeente  
Ommen  

Rubriek: Ter besluitvorming 
Voorgesteld wordt om:  

1. Op basis van artikel 255, lid 5 
van de Gemeentewet een 
bedrag van € 495,05 oninbaar 
te verklaren.   

2. Daarmee décharge te verlenen 
aan de ambtenaar belast met 
de invordering.  

  

Het dagelijks bestuur stemt in 
met het voorstel en verleent 
decharge aan de ambtenaar 
belast met de invordering 
voor de gemeente Ommen.  

Wijziging Mandaat directeur  Rubriek: Ter besluitvorming  
Voorgesteld wordt om het 
bijgevoegde Wijziging mandaat- 
volmachtbesluit directeur GBLT 2022 
vast te stellen. Hiermee wijzigt het 
mandaat- volmachtbesluit directeur 
GBLT.1 
  

Het dagelijks bestuur stemt in 
het gewijzigde voorstel.  

  

                                                           
1 Blad gemeenschappelijke regeling 2020, 174 (https://zoek.officielebekendmakingen.nl/bgr-2020-174.html)  
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Onderwerp  Voorstel  Besluit  
Zienswijze advies 
toekomstvaste 
gemeenschappelijke 
regeling  

Ter besluitvorming Het dagelijks 
bestuur:   

1 neemt kennis van de door de gemeenten 
Bunschoten, Dalfsen, Dronten, Leusden, Nijkerk, 
Zwolle en door de waterschappen Drents 
Overijsselse Delta, Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe,  
Vechtstromen en Zuiderzeeland ingediende 
zienswijzen en reacties op het voorstel voor het 
wijzigen van de  gemeenschappelijke regeling;   

2 biedt het voorstel voor het wijzigen van de 
gemeenschappelijke regeling aan het algemeen 
bestuur aan ter vaststelling, met de voorgestelde 
aanpassingen vanuit de zienswijzen en reacties;   

3 past het Handvest voor potentiële nieuwe 
deelnemers aan op basis van de ontvangen 
reacties en legt het gewijzigde Handvest voor aan 
het algemeen bestuur voor besluitvorming;  

4 biedt aan het algemeen bestuur ter kennisneming 
de conceptbrieven in antwoord op de ontvangen 
zienswijzen en reacties.  

Het dagelijks bestuur stemt 
in met de voorgestelde 
besluiten.  

Voorstel herziening wet 
gemeenschappelijke 
regeling   

Rubriek: Ter besluitvorming Het algemeen bestuur 
wordt voorgesteld kennis te nemen van de aanpak 
voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
GBLT als gevolg van de herziening van de Wgr en in te 
stemmen met:  
- Het voorstel voor het inrichten van een ambtelijke 

werkgroep om de wijzigingen vanuit herziening 
van de Wgr ten aanzien van de 
gemeenschappelijke regeling GBLT voor te 
bereiden.  

- De uitkomsten van deze werkgroep eerst te 
toetsen in het strategisch overleg met een 
vertegenwoordiging van de secretaris-directeuren 
en de hoofden middelen.  

- De wijzigingen na afstemming in het strategisch 
overleg ter besluitvorming voor te leggen aan het 
algemeen bestuur in het eerste kwartaal 2023.  

  
Medio 2021 heeft het bestuur besloten om tijdelijk een 
DVO af te sluiten met de gemeente Ommen met de 
intentie tot een toetreding tot de gemeenschappelijke 
regeling GBLT. De besluitvorming over de toetreding 
moet echter nog plaatsvinden. Hiervoor wordt een 
separaat voorstel voorgelegd aan het algemeen 
bestuur. Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om 
in te stemmen met:   
-  De werkgroep te laten onderzoeken of vanuit het 

oogpunt van efficiëntie en bijbehorende tijdslijnen 
de besluitvorming en daarmee de zienswijze voor 
een eventuele toetreding van de gemeente Ommen 
kan worden gecombineerd met de zienswijze ten 
aanzien van de wijzigingen vanuit de Wgr.   

 

Het dagelijks bestuur neemt 
kennis van en stemt in met 
de aanpak voor wijziging 
gemeenschappelijke 
regeling GBLT.   
  
Het dagelijks bestuur neemt 
kennis van het voorstel 
zienswijzen voor eventuele 
toetreding van Gemeente 
Ommen te combineren met 
de zienswijze ten aanzien 
van de wijzigingen vanuit 
de Wgr. Dit wordt 
voorgelegd aan het 
algemeen bestuur.    
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Strategische  
informatiebeveiligingsbeleid  
GBLT 2022-2025   
  

Rubriek: ter besluitvorming.   
Het dagelijks bestuur wordt gevraagd het voorliggende 
strategisch informatiebeveiligingsbeleid GBLT 2022-
2025 vast te stellen.   
  

Het dagelijks bestuur stelt 
het strategisch  
informatiebeveiligingsbeleid 
GBLT 2022-2025 vast. Het 
document gaat ter 
kennisgeving naar het 
algemeen bestuur.   
  
  

  

 


