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Aanwezig: De heer Bussink, de 

heer Van Amerongen, de heer 

Van Vreeswijk, de heer Van 

Helden, mevrouw Stiekema en 

de heer De Haan. 
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Onderwerp Voorstel 

 

 

Besluit 

 

Geautomatiseerde 

kwijtschelding en AVG 

Het dagelijks bestuur besluit: 

 Het besluit van 21 november 2018 te 

herzien. In dit besluit is aangegeven 

dat GBLT in 2019 aan alle klanten 

actief om toestemming vraagt om het 

recht op kwijtschelding te toetsen 

door middel van geautomatiseerde 

toetsing via het Inlichtingenbureau. 

 De huidige werkwijze continueren: de 

geautomatiseerde toetsing uit blijven 

voeren voor iedere klant die in het 

voorgaande jaar kwijtschelding heeft 

ontvangen en niet heeft aangegeven 

bezwaar aan te tekenen tegen de 

informatieuitwisseling tussen GBLT 

en het Inlichtingenbureau. 

Het dagelijks bestuur stemt 

in met het voorstel 

Lidmaatschap VWVW Het dagelijks 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 en de cao van 

de VWVW van toepassing wordt op de 

arbeidsovereenkomsten van de 

medewerkers met ingang van 1 

januari 2020. 

 Dit besluit ter vaststelling voor te 

leggen aan het algemeen bestuur van 

GBLT op 20 november 2019. 

 Het algemeen bestuur aan te bevelen 

om af te zien van een formele 

Het dagelijks bestuur stemt 

in met het voorstel 
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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. 

Dit alles onder het voorbehoud dat op 20 

november alle deelnemers hebben ingestemd 

met de wijziging van de gemeenschappelijke 

regeling GBLT. 

Rapportage 

Risicomanagement 2019 -

2 

1. Neem kennis van de tweede 

rapportage Risicomanagement 2019. 

2. Stem in met opvolging van de 

genoemde aanbevelingen. 

Het dagelijks bestuur stemt 

in met het voorstel. Een 

plan van aanpak, met 

daarin de data waarop de 

aanbevelingen zijn 

opgevolgd, wordt 

toegevoegd. 

Management Letter 2019 Het dagelijks bestuur wordt voorgesteld om: 

1. Kennis te nemen van de door Deloitte 

uitgebrachte Management Letter met 

betrekking tot het boekjaar 2019. 

2. Met instemming kennis te nemen van 

de reactie van de directie op de 

Management Letter. 

3. De Management Letter 2019 en de 

reactie van de directie ter 

kennisgeving aan te bieden aan het 

algemeen bestuur. 

Het dagelijks bestuur stemt 

in met het voorstel 

Vergaderschema 2020  Neem kennis van de P&C cyclus 2020 

middels bijgevoegde P&C-kalender en 

stel het daarvan afgeleide 

vergaderschema 2020, inclusief 

eventuele wijzigingen, vast. 

 Het vergaderschema 2020 zal ter 

vaststelling worden aangeboden in 

de vergadering van het algemeen 

bestuur van 20 november 2019. 

Het dagelijks bestuur doet 

voorstellen voor 

aanpassingen in de 

vergaderkalender en geeft 

die mee aan het algemeen 

bestuur. 

Reglement van Orde Het dagelijks bestuur besluit In te stemmen 

met de gewijzigde tekst voor het reglement 

van orde algemeen bestuur GBLT en deze ter 

besluitvorming voor te leggen aan het 

algemeen bestuur. 

Het dagelijks bestuur stemt 

in met het voorstel. 

 

Vaststellen 

Bevoegdhedenregister 

2020 

Het dagelijks bestuur besluit: 

 In te stemmen met het gewijzigde 

Bevoegdheden register m.i.v. 

heffingsjaar 2020. 

 Het algemeen bestuur te verzoeken 

om het register vast te stellen. 

Het dagelijks bestuur stemt 

in met het voorstel. 

Voorstel oninbaar (Q3) Voorgesteld wordt om: 

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

Gemeentewet en artikel 144, lid 5 

Het dagelijks bestuur stemt 

in met het voorstel. 
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van de Waterschapswet een bedrag 

van € 287.562,99 oninbaar te 

verklaren. 

2. Daarmee décharge te verlenen aan de 

ambtenaar belast met de invordering. 

Aanpassing arbo-

gerelateerde regelingen 

Het dagelijks bestuur besluit enkele arbo-

gerelateerde regelingen aan te passen. 

Het dagelijks bestuur stemt 

in met het voorstel. 

Intrekken GBLT-regelingen 

en invoering 

personeelshandboek 

Het dagelijks bestuur besluit tot het 

vaststellen van het personeelshandboek, 

waarbij eventuele toekomstige wijzigingen 

onderdeel zullen uitmaken van de 

arbeidsovereenkomsten die per 1 januari 

2020 ontstaan. 

Tevens besluit het Dagelijks Bestuur tot 

intrekking van de oude GBLT regelingen 

volgens het ambtenarenrecht en invoering 

van de GBLT regelingen op basis van het 

burgerlijk wetboek. 

Het dagelijks bestuur stemt 

in met het voorstel. 

Mandaatbesluit directeur 

GBLT 

Het dagelijks bestuur besluit tot het intrekken 

van het Mandaatbesluit directeur 

Gemeenschappelijke regeling 

Gemeenschappelijk belastingkantoor 

Lococensus-Tricijn 2016 en tot vaststellen 

van het Mandaat- en volmachtbesluit 

directeur Gemeenschappelijke regeling GBLT. 

Het dagelijks bestuur stemt 

in met het voorstel. 

Beleidsregel 

afvalwateronderzoek 

Het dagelijks bestuur van GBLT besluit: 

1. vast te stellen de ‘Beleidsregel 

afvalwateronderzoek’ zoals hieronder 

opgenomen; 

2. dat dit besluit inwerking treedt met 

ingang van de dag na bekendmaking; 

3. dat de ‘Beleidsregel 

afvalwateronderzoek’ toepassing 

vindt op heffingstijdvakken die 

aanvangen op of na 1 januari 2020; 

4. dat de ‘Beleidsregel 

afvalwateronderzoek’ de ‘Richtlijnen 

voor meting, bemonstering, analyse 

en berekening GBLT 2019’ 

(bekengemaakt in: Blad 

gemeenschappelijke regelingen van 

Gemeenschappelijk Belastingkantoor 

Lococensus-Tricijn, 2018, 1293) en 

eerder vastgestelde versies vervangt, 

met dien verstande dat zij van 

toepassing blijven op belastbare 

feiten die zich tot en met het 

heffingsjaar 2019 hebben 

voorgedaan; 

5. dat dit besluit kan worden 

aangehaald als ‘Beleidsregel 

afvalwateronderzoek’ 

Het dagelijks bestuur stelt 

de beleidsregel vast. 
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BERAP 2019-2  Geef goedkeuring van de 

bestuursrapportage 2019-2. 

 Leg de bestuursrapportage ter 

vaststelling voor aan het algemeen 

bestuur. 

Het dagelijks bestuur stemt 

in met het voorstel. 

 


