
  

 

  
  

 
   

  

 
    

 
   

 

     

   

 
   

    
 

   
  

     
 

  
  
 

    
  

  

Verslag Algemeen bestuur 

DATUM BESPREKING VERSLAG VAN BESPREKING OPGEMAAKT DOOR 

6 april 2022 Algemeen Bestuur G. Baarslag 

DEELNEMERS 

Aanwezig: de heer Van Vreeswijk (voorzitter), de heer van Amerongen, de heer 
Stegeman, de heer Odink, de heer van Leeuwen, de heer Beukers, mevrouw De 
Jong, de heer Oosterwijk, de heer Vereijken, de heer Vos, mevrouw Wissing, de 
heer de Haan, mevrouw Stiekema, de heer Krist en mevrouw Baarslag (verslag) 
Afwezig: de heer Couperus (Deloitte) 

1. Opening en vaststellen agenda 
De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom. Ook een welkom aan de nieuwe  
directieassistent, Gerrie Baarslag. 

De accountant is niet aanwezig vanwege ziekte. De voorzitter stelt voor om het accountantsverslag te  
behandelen bij de jaarstukken bij agendapunt 7.1. De agenda zoals deze voorligt wordt aangehouden. 

1.1 Brief van Rijn & IJssel 
De brief met de aanwijzing van mevrouw Wissing van waterschap Rijn en IJssel is ter kennisgeving en de 
voorzitter wenst een goede samenwerking. 

2. Accountantsverslag 
Het accountantsverslag wordt besproken bij agendapunt 7.1 Jaarstukken. 

3. Mededelingen 
Directeur de heer de Haan krijgt het woord. 
• Het 1e kwartaal 2022 is voorbij en is tot nu toe goed en volgens planning verlopen. De productie is 

goed op orde. De gemeente Ommen is hierbij geruisloos meegegaan in de productie. We hebben het 
aantal telefoontjes verder zien afnemen en zijn historisch laag zoals terug te vinden is in het 
jaarverslag. 

• Centrale financiering van het GDI: Vanuit de Unie van Waterschappen en VNG wordt gewerkt aan een 
voorstel om de GDI centraal te financieren waarbij de systematiek ondersteunend is om de 
voorspelbaarheid te vergroten. GBLT onderschrijft dit voorstel. Het voorstel heeft als doel het 
voorkomen van fluctuatie en verminderen van de administratieve lasten. Het voorstel zou gaan 
gelden vanaf 2023. Aangezien nog niet is besloten door BZK, is in de ontwerpbegroting 2023 welke 
later op de agenda staat nog uitgegaan van de huidige wijze van financiering. Eventueel zal dit leiden 
tot een begrotingswijziging begin 2023. 

• De WOZ-beschikkingen zijn verstuurd, het is afwachten wat de effecten van WOZ bezwaren gaan zijn. 
Landelijke gezien wordt een stijging verwacht. De heer Stegeman informeert naar de landelijke 
stijging van afgelopen jaren. Van 2020 naar 2021 was een stijging te zien van ongeveer 7%. In kosten 
uitgedrukt gaat het om enkele tientallen miljoenen. De uitvoeringskosten zijn hier niet in 
meegerekend, alleen de proceskosten. 
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• Op de besluitenlijst van het dagelijks bestuur is het intrekken van de tijdelijke verlaging van de 
invorderrente te vinden van 0,01%. Het ingetrokken besluit heeft betrekking op de eerdere verlaging 
van de invorderrente tot en met 1-1-2022. Indien we het besluit niet zouden intrekken zou de 
invorderrente officieel na deze datum weer worden verhoogd naar de standaard 4%. Doordat 
inmiddels een nieuw besluit is genomen waarin de ministeriele regeling wordt gevolgd, volgt GBLT nu 
nog steeds de huidige lage invorderrente zoals ook gehanteerd door de rijksbelastingdienst. 

• De kwijtscheldingen en restituties van de toeslagenaffaire zijn in 2021 afgerond. We gaan binnenkort 
de gepauzeerde invordering opnieuw opstarten. Het besluit tot afwijzing is door de 
Rijksbelastingdienst genomen en al gecommuniceerd, en daar heeft men inmiddels bezwaar tegen 
kunnen maken. Desondanks kan dit nog wel leiden tot klachten. We proberen daarom de brief zo 
goed mogelijk te formuleren en uiteraard zetten we vol in op de boodschap: neem contact met ons 
op als je moeite hebt met betalen. 

• In een brief van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan de Tweede Kamer is het uitgangspunt 
geformuleerd dat gasthuishoudens geen negatieve gevolgen mogen ondervinden op te betalen 
lokalen heffingen. Er wordt voorgesteld om vanuit GBLT een memo op te stellen, waarbij zoveel 
mogelijk wordt aangesloten bij de landelijke richtlijnen en de VNG en de LVLB. Het memo wordt 
vervolgens ambtelijk besproken, eventuele besluiten kunnen hierna worden voorgelegd aan besturen 
en raden. 

Naar aanleiding van deze mededeling informeert de heer Vos, wat de effecten zijn als kantoorpanden 
worden getransformeerd naar wooneenheden. Wordt een kantoorpand dan als wooneenheid 
bestempeld? De heer de Haan reageert dat deze situatie niet geldt voor 2022. Als de situatie langer gaat 
duren, gaat dit spelen vanaf 2023. Diftar wordt achteraf berekend, als er meer lozingen zijn werkt dit 
wel door in de hoogte van lokale heffingen. Daarnaast informeert de heer Oosterwijk wat als 
toeristenbelasting moet worden betaald in een gemeente waarbij vluchtelingen op een park, camping of 
hotel verblijven. Indien ontheemden op recreatieparken worden opgevangen kan dat voor de gemeente 
consequenties hebben voor de toeristenbelasting. GBLT kan echter pas aan het einde van het 
belastingjaar de effecten op de toeristenbelasting aangeven, onder de voorwaarde dat de gemeenten 
aangeven hoeveel en op welke parken ontheemden tijdelijk worden opgevangen. 

Er wordt voorgesteld ambtelijk van gedachten te wisselen of hier compensatie voor nodig is. Als er 
sprake is van compensatie, vraagt dit veelal om een besluit van besturen en raden omdat het om een 
verordening gaat die al eerder is vastgesteld. 

De heer de Haan stelt voor om een memo voor te bereiden wat het effect is van de maatregelen van het 
kabinet en deze ambtelijk voor te bespreken. De heer van Leeuwen vult aan dat het kabinet alleen 
spreekt voor een regeling voor inwoners van Oekraïne en niet voor andere ontheemden zoals Syriërs. 

Actie de heer de Haan: een memo voorbereiden met een uitwerking van de effecten van de voorgestelde 
maatregelen van de regering en deze ambtelijk voor te bespreken. 

4. Verslagen 
4.1. Verslag algemeen bestuur 9 februari 2022 
Het verslag algemeen bestuur 9 februari 2022 wordt gewijzigd op het volgende punt: 
Wim Stegeman was afwezig (staat ook bij aanwezig vermeld). 
Het algemeen bestuur stelt het verslag vast. Verder zijn er geen inhoudelijke wijzigingen. 

4.2. Besluitenlijst dagelijks bestuur 16 maart 2022 
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Het algemeen bestuur neemt kennis van de besluitenlijst. Er zijn geen aanvullingen of opmerkingen. 

5. Ingekomen Post 
Er is geen ingekomen post voor het algemeen bestuur. 

6. Onderwerpen ter informatie 
Onderwerpen ter informatie worden niet besproken. Leden kunnen bij de opening verzoeken  
om een inhoudelijk bespreking 

6.1. Evaluatie klachten 2021 
Het algemeen bestuur neemt kennis van de evaluatie klachten 2021. 

6.2. Evaluatie bezwaren 2021 
Het algemeen bestuur neemt kennis van de evaluatie bezwaren 2021. 

7.   Onderwerpen voor bespreking en besluitvorming 

7.1. Jaarstukken 2021 
Toelichting op de jaarstukken 2021 door de heer de Haan. 
2021 stond in het teken van de corona (maatregelen) en thuiswerksituatie. Voor de medewerkers was 
het niet altijd gemakkelijk. Desondanks zijn alle taken uitgevoerd. Er zijn weinig effecten op de 
belastingopbrengst. Het opgelegde bedrag was groter, echter is het openstaand bedrag nagenoeg gelijk 
gebleven ten opzichte van vorig jaar. Het is afwachten wat het effect zal zijn als de steunmaatregelen 
stoppen, de energiemaatregelen en wat de gevolgen zijn van de koopkrachtontwikkeling.  

Wat betreft de aanslagoplegging is er een daling van aantal bezwaren en klachten. De 
klantentevredenheid is gestegen naar gemiddeld 8.2, hier is een relatie te zien met de ontwikkelstrategie 
op gebied van kwaliteit van dienstverlening. De bereikbaarheid is gestegen naar 92%. De 
telefoonrespons is afgenomen met 12%, een positieve ontwikkeling. Daar staat tegenover dat een 
stijging is te zien bij de digitale selfservice. 

Er is een daling van het aantal kwijtscheldingen in 2021 en tegelijkertijd roept dit ook vragen op.  In 
2020 was een stijging te zien wat mogelijk te maken heeft met de economische ontwikkelingen en 
inkomensterugval wat leidde tot meer aanvragen. In 2021 loopt het aantal aanvragen weer terug. De 
heer de Haan bevestigd op navraag van de heer Stegeman dat het geen negatieve effecten zijn vanuit de 
stopgezette samenwerking met inliggende gemeenten. 

In 2021 is GBLT doorgegaan met sociaal incasseren. Als gevolg van coronamaatregelen zijn de 
huisbezoekingen nog niet van de grond gekomen. Wel is een herinnering als reminder verstuurd voor de 
aanmaningen. De keuze datum voor afschrijvingen is ingevoerd, de zogenaamde flexibele incasso. Ook 
is gestart met een pilot voorafgaand bellen bij klanten met dwangbevel. De evaluatie volgt in de loop van 
2022. 

In het kader van de toeslagenaffaire heeft het GBLT voor de gedupeerden de afwikkeling rondom de 
kwijtscheldingen afgerond. De kwijtgescholden bedragen zijn gerestitueerd. Daarnaast zijn er afspraken 
gemaakt met het ministerie van BZK over vergoedingen. 
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Er zijn diverse projecten uitgevoerd in 2021 zoals de aansluiting van de gemeente Ommen en aansluiten 
op het berichtenverkeer van de Landelijke voorziening WOZ. 

GBLT sluit het jaar af met een resultaat van ongeveer 2 miljoen positief. Deels door extra baten als 
gevolg van de toeslagenaffaire, minder kosten voor verzending als gevolg van bijvoorbeeld minder 
bezwaren, vrijval van het PPB en een stuk efficiency in werkzaamheden. Het resultaat wordt zoals 
voorgaande jaren conform verdeelsleutel verrekend met de deelnemers. 

De heer Krist neemt de deelnemers mee in de presentatie van het jaarverslag. De deelnemers kunnen 
deze vinden in de portal vinden op de website. De heer de Haan vult aan dat het bedrag aan 
invorderbaten fluctueert als gevolg van het economische klimaat, er komen minder invorderbaten 
binnen. De begroting van vorig jaar is hierop bijgesteld. Voor de begroting voor 2022-2023 wordt hier 
rekening mee gehouden. De heer de Haan vraagt aan de deelnemers om de achterban te informeren over 
het jaarverslag zodat zij kennis kunnen nemen van de resultaten van 2021. 

Toelichting op het accountantsverslag. 
De accountant is vanwege ziekte afwezig waardoor hij geen nadere toelichting kan geven. De heer de 
Haan geeft een nadere toelichting. In de berichtgeving voorafgaand aan de vergadering is door de 
accountant zijn voornemen voor een goedkeurende verklaring gecommuniceerd. Helaas kan de 
controleverklaring nog niet door de accountant worden afgegeven. Dit heeft te maken met een 
vaktechnisch consult als gevolg van de Oekraïne crisis voor jaarrekeningen en controleverklaringen. 

Er wordt afgesproken de controleverklaring na te zenden. Het gevolg is dat in deze vergadering geen 
officiële besluitvorming kan plaatsvinden. Het voorstel ligt voor om de controleverklaring schriftelijk te 
delen met de leden en aan de voorkant met voorlopige instemming te besluiten. 

De heer Oosterwijk informeert of de controleverklaring ook in de gemeenteraad wordt behandeld. De 
heer de Haan geeft aan dat de controleverklaring door het algemeen bestuur wordt vastgesteld. Wel 
volgt bij sommige gemeenteraden een terugkoppeling. Er is echter geen sprake van zienswijzen bij de 
jaarrekening. 

Voorstel: 
Ter besluitvorming 
1. neem kennis van de Jaarstukken 2021 met daarin het bestuursverslag, het jaarverslag en de 
jaarrekening en stel deze vast; 
2. stem in met het voorstel om het resultaat op basis van de Bijdrageverordening GBLT te verrekenen 
met de deelnemers; 
3. verleen decharge aan het dagelijks bestuur en de directie. 

De voorzitter stelt voor om de jaarstukken voorwaardelijk goed te keuren, dat betekent dat het 
jaarverslag gepubliceerd kan worden. Achteraf wordt de controleverklaring schriftelijk bevestigd. 
Daarnaast complimenten voor de inhoud. GBLT komt elk jaar positief uit de begroting en er zijn continue 
procesverbeteringen te zien. Een positieve ontwikkeling waarbij geen extra middelen nodig zijn, maar 
met een positief resultaat wordt afgesloten. 

7.2. Begrotingswijziging 2022, Ontwerpbegroting 2023 en Kadernotitie 2023 – 2026 

Begrotingswijziging 2022 
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De heer de Haan geeft een toelichting. De primaire begroting 2022 is vastgesteld in 2021. Er hebben 
zich inmiddels een aantal ontwikkelingen voorgedaan waardoor het saldo van baten en lasten zijn 
gewijzigd. Hierdoor volgt een aanpassing in de deelnemersbijdrage en een verlaging van de begroting 
van 738K. Daarnaast is ook sprake van een stijging van 262K door uitbreiding van de DVO voor de 
gemeente Ommen. Daartegenover staat echter een bijdrage van 347K van de gemeente Ommen. 

Doordat de baten met 700K naar beneden wordt bijgesteld wijzigt het totaalsaldo voor de deelnemers. 
De heer de haan vraagt om in te stemmen met de begrotingswijziging. De begrotingswijziging vormt 
ook de basis voor de begroting 2023. 

Kadernotitie 2023-2026 
De heer de Haan geeft een toelichting. Er komen ontwikkelingen op GBLT af die verder gaan dan het 
proces van lokale belastingen. Maatschappelijke vraagstukken als participatie, gemeenschappelijke 
architecturen en de menselijke maat vragen meer aandacht. Hiervoor zoekt GBLT de samenwerking met 
andere belasting- en koepelorganisaties, ook op landelijk niveau. 

In 2016 is de ontwikkelstrategie ingezet, kwaliteit van dienstverlening waarbij het gaat om het bieden 
van kwaliteit bij diensten en producten aan opdrachtgevers en belastingplichtigen om het steeds 
makkelijker te maken om belastingen te begrijpen en te betalen. Deze strategie heeft zich de afgelopen 
tijd bewezen en werkt nog steeds. Hierbij wordt ingezet op het voorkomen van fouten om kwaliteit te 
bereiken. Als GBLT willen we dit vasthouden. De missie en visie van GBLT dateert nog van 2013 en is nog 
niet bijgesteld. In de kadernotitie is hiervoor een nieuwe formulering voor opgenomen. Hierna volgt een 
citaat door de Heer de Haan. 

Het verzorgen van het hele lokale belastingproces voor deelnemende waterschappen en gemeenten. Dat 
doen we met aandacht voor maatschappelijke vraagstukken met een zo hoog mogelijke service voor 
onze klanten. Waarbij GBLT zich sterk maakt zich sterk voor lokale belastingen met de slogan 
‘Eenvoudig als het kan, persoonlijk als het nodig is’. De missie, visie en slogan wil GBLT meer gaan 
uitdragen. De strategische doelstelling die hierbij horen zijn opnieuw verwoord in de lijn van de 
ontwikkelingen die op de organisatie GBLT afkomt: 
• Wendbare organisatie, in lijn met de ontwikkelingen die op GBLT afkomen en daarmee wendbaar zijn 

in de zin van de juiste kennis en capaciteit op de juiste plek. 
• Aantoonbare datakwaliteit, juiste en tijdige belastingopbrengst wordt bereikt met datakwaliteit, de 

juiste datakwaliteit willen we ook aantoonbaar maken. 
• Klantdienstverlening, naast kwaliteit van dienstverlening verhoogt ook kwaliteit van klantbeleving en 

toegankelijkheid het vertrouwen van de burgers en bedrijven in GBLT. 
• Dienstverlening opdrachtgevers verder voortzetten, naast informeren ook inzetten op selfservice en 

het zijn van adviseur voor belasting gerelateerde vraagstukken 
• Sociale gezicht, naast de menselijke maat en klantbenadering, gaat dit ook over duurzaamheid en 

goed werkgeverschap 
• Lerende organisatie, verschuiving in taken en krimp van administratieve taken. Dat vraagt om 

ontwikkeling van onze medewerkers en voor de gehele organisatie. 

Mevrouw de Jong sluit aan bij de slogan en verwijst naar diverse ontvangen e-mails van een inwoner 
over belastingplicht en informeert hoe GBLT met dergelijke specifieke situaties omgaat. GBLT probeert er 
alles aan te doen om inwoners te helpen waar het kan en zet hiervoor diverse middelen in. Sommige 
inwoners willen echter niet worden geholpen of conformeren zich niet aan afspraken. Excessen komen 
voor maar vormen ook de uitzondering. GBLT probeert echter altijd in gesprek te blijven. Het verzoek 
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van de directeur is om de meldingen door te geven als inwoners zich tot deelnemers of bestuurders 
richten. GBLT zorgt dan voor een persoonlijke afhandeling waarbij een belastingmedewerker contact kan 
opnemen en eventueel vragen verder kan beantwoorden, maar ook dat de meldingen kunnen worden 
gearchiveerd, De heer de Haan verwijst hierbij naar het persoonlijk contact en de menselijke maat die 
wordt toegepast. Ervaring leert dat in dergelijke situaties een gesprek aan de voorkant beter is dan het 
standaard proces af te handelen. 

De heer Stegeman merkt op dat het een mooie visie is, maar geeft als aanvulling voorzichtig te zijn met 
het hanteren van definities. Hiermee verwijzend naar de hele lokale belastingproces. GBLT heeft 
geprobeerd om hier zoveel mogelijk in te ondervangen. De heer van Vreeswijk geeft aan dat de missie 
eenvoudig moet zijn en geen uitzonderingen moet bevatten. 

De heer Vos vraagt zich af of het gehanteerde prijspeilontwikkeling van 1,8% wel juist is gezien de 
inflatie. De heer de Haan vult aan dat de berekening, net als voorgaande jaren, zijn gemaakt met de 
cijfers en aannames van het CPB. Dit geldt ook voor de verwachte cao-ontwikkelingen die binnenkort 
wordt vastgesteld voor 2022. Als dit tot grote afwijkingen leidt, zullen we dit terugzien in een eventueel 
gewijzigde begroting. De heer van Amerongen wijst erop dat deze voor 2022 al geldt. De heer van 
Vreeswijk geeft aan dat dit ook binnen de waterschappen speelt. 

Ontwerpbegroting 
De heer de Haan licht kort de ontwerpbegroting toe. Deze is gebaseerd op de uitgangspunten zoals 
opgenomen in de kadernota. En tevens is er een meerjarenprognose opgenomen. De ontwerpbegroting 
komt uit op 20,7M aan deelnemersbijdrage. 281K meer dan in de begroting van 2022 is geschetst, met 
name als gevolg van lagere invorderbaten van 700K. Grotendeels door efficiency valt de stijging lager 
uit. 

De voorzitter vraagt om reacties. De heer Vos is het eens met de ontwerpbegroting, maar vraagt een 
toelichting op de invorderbaten. Wat is de reden van de fluctuatie en de belangrijkste verklaring voor de 
wijziging om deze ook mee te kunnen nemen als uitleg aan de raad. 

De heer van Vreeswijk stelt voor om een memo op stellen met een toelichting over de ontwikkeling van 
de invorderbaten voor de besturen en raden. De heer Stegeman voegt toe dat het gaat om het dilemma 
tussen de opbrengsten van de invorderkosten en het moreel zo laag mogelijk houden van deze kosten. 
Naast de ontwerpbegroting een memo met toelichting over de ontwikkeling van de invorderbaten 
toevoegen. Actie de heer de Haan. 

De heer de Haan heeft alle raadsleden aangeschreven om GBLT onder de aandacht te brengen en is voor 
vragen beschikbaar voor toelichting. Dit geldt uiteraard ook voor waterschappen. 

Voorstel: 
Ter besluitvorming: 
- Goedkeuren van de begrotingswijziging 2022; 
- Goedkeuren van de geformuleerde kaders voor de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 tot 

en met 2026; 
- Goedkeuren van de ontwerpbegroting 2023 met daarin de meerjarenraming 2024-2026; 
- Instemmen dat, na goedkeuring, bovenstaande drie documenten in gezamenlijkheid aan de 

deelnemers in de gemeenschappelijke regeling worden toegezonden waarbij hen de gelegenheid 
wordt geboden hun zienswijzen naar voren te brengen; 
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- De begrotingswijziging 2022 en de ontwerpbegroting 2023, met de ontvangen zienswijzen, worden 
ter vaststelling aangeboden in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 juli 2022; 

- Instemmen met het opnieuw verwoorden van de missie en visie van GBLT. 

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel. 

7.3.  Vervolg advies toekomst vaste GR 
De heer van Vreeswijk geeft aan dat het algemeen bestuur in gesprek moet over het 
toekomstperspectief. Het algemeen bestuur heeft eerder aangegeven tevreden te zijn over GBLT en over 
het huidige kwaliteitsniveau. Een uitbreiding met een nieuwe deelnemer kan echter niet worden 
uitgesloten. Er zijn geen grote uitbreidingsambities richting de toekomst. Als er sprake is van 
uitbreiding, gaat de voorkeur uit naar een grotere gemeente. Tegelijkertijd speelt bij het aansluiten van 
een nieuwe deelnemer de situatie dat mogelijk personeel moet worden overgenomen. Eén van de 
overwegingen waar rekening mee moet worden gehouden bij uitbreiding. 

In het voorstel bij het advies staat als datum voor besluitvorming 6 juli 2022 genoemd. Opschorten van 
deze datum is echter mogelijk als er bredere consensus nodig is. Het streven is om in 2022 tot een 
definitief besluit te komen. 

De heer van Vreeswijk stelt voor om een ronde te doen langs de verschillende bestuurders. Samengevat 
zijn naar aanleiding van de bespreking de volgende aandachtspunten naar voren gekomen: 
- Er wordt nogmaals benadrukt dat GBLT geen acquisitie pleegt naar nieuwe gemeenten. Het is 

openbaar dat GBLT de kwaliteit op orde heeft. GBLT wordt dan ook door andere gemeenten 
benaderd, vooral door kleinere gemeentes die het zwaar hebben om het eigen belastingproces uit te 
voeren. Er worden echter geen toezeggingen gedaan. Eerst moet deze bestuurlijke discussie worden 
gevoerd. 

- Hoewel de bestuurlijke werkgroep goed werk heeft verricht blijkt na de ambtelijke bespreking dat de 
interne terugkoppeling niet helder is geweest of onvoldoende afstemming heeft plaatsgevonden. Dit 
verdient aandacht bij de verdere uitwerking. 

- Bij groei van het aantal deelnemers in GBLT ontstaat er mogelijk een andere verdeling en 
verhoudingen. Een nieuw model moet echter niet leiden tot verwatering van de huidige belangen van 
de waterschappen. De huidige besluitvorming vindt echter plaats op basis van meerderheidsbesluit. 
Voorgesteld wordt besluitvorming op basis van meerderheidsbesluit van 66,6% of 75%. Tegelijkertijd 
blijft de behoefte aan een goede balans, samenwerking en slagvaardigheid. 

- De vraag is of besluitvorming over vraagstukken van een waterschap los kan worden gekoppeld van 
gemeenten en vice versa. Hier zijn twijfels over de juridische mogelijkheden. Dit moet worden 
uitgezocht. 

- Meer duidelijkheid over het voornemen voordat de beslissing wordt genomen tot uitbreiding. 
Oftewel meer voorbereid zijn op eventuele toekomstige deelnemers. Als de huidige deelnemers in 
GBLT akkoord gaan met groei, groeit de organisatie dan tot 10 gemeenten of meer? Vragen en 
voorkeuren die hieronder liggen: 
o Bij groei gaat de voorkeur uit naar een grotere gemeente 
o Bij aansluiten van een nieuwe gemeente moet het vraagstuk rondom personeel worden 

beantwoorden 
o Een gemeente ligt binnen het verzorgingsgebied van 1 van de waterschappen in GBLT 
o Een gemeente moet een positieve bijdrage hebben aan GBLT 
o Een gemeente moet zijn belastingen op orde hebben 
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VERSLAG VAN BESPREKING 

Algemeen Bestuur 
DATUM BESPREKING 

6 april 2022 

- Deelname van gemeenten via DVO biedt kansen om te groeien in productie/schaalgrootte. Dit vraagt 
om nadere verkenning van de voor- en nadelen van een DVO constructie. 

- Voorgesteld wordt de besluitvorming rondom de recentelijk gewijzigde Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen (Wgr) los te koppelen van de wijzigingen om de governance toekomstbestendig te 
maken. 

Voorstel 
Ter besluitvorming 
Het algemeen bestuur wordt gevraagd in te stemmen met: 
- het nader concretiseren van de aanbevelingen voor een toekomstvaste GR en deze juridisch te 

vertalen naar de tekst van de gemeenschappelijke regeling door Rijnconsult 
- het tevens meenemen van de verplichte wijzigingen vanuit de WGR in de tekst van de 

gemeenschappelijke regeling. 
- de nieuwe uitwerking inclusief aangepaste tekst van de gemeenschappelijke regeling voor te leggen 

aan het strategisch overleg met de deelnemers in GBLT. 
- het inbrengen van de aanbevelingen inclusief uitwerking voor besluitvorming door het dagelijks 

bestuur aan het algemeen bestuur op 6 juli. 

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel. 

8. Rondvraag 
Geen. 

9. Volgende vergadering van het algemeen bestuur op 6 juli 2022 
De volgende vergadering zal waarschijnlijk in een andere samenstelling zijn naar aanleiding van 
gemeenteraadsverkiezingen. De nieuwe colleges zijn echter nog niet vastgesteld. Er wordt een rondje  
gedaan wat de verwachting is en wat de huidige stand van zaken is in de betreffende gemeenten. 

10. Sluiting 
De heer de Haan vraagt aan de bestuurders uit de kring van gemeenten, als de nieuwe 
vertegenwoordiging bekend is, om dit schriftelijk kenbaar te maken. Verder noemt de heer de Haan dat 
de vergadering met optionele datum van 12 oktober naar 21 september is verplaatst. 

De heer van Vreeswijk, voorzitter bedankt de huidige deelnemers van het algemeen bestuur. Tijdens de 
lunch wordt nog afscheid genomen van de heer Bussink. 

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur in zijn vergadering van 6 juli 2022. 

R.A.C. de Haan B.J. van Vreeswijk 
Directeur GBLT Voorzitter Algemeen Bestuur 
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