
 

 

 

  
 

 
 

  
 

  
  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Besluitenlijst Dagelijks Bestuur 

DATUM 

15 juni 2022 
ONDERWERP 

Besluitenlijst 
AAN 

Algemeen bestuur 
VAN 

Dagelijks bestuur 

AFSCHRIFT 

Aanwezig: De heer van Vreeswijk 
(voorzitter), de heer Odink, de heer de 
Haan, mevrouw Stiekema, de heer Krist en 
mevrouw Baarslag (verslag) 

Onderwerp Voorstel Besluit 

Jaarrekening 2021 Ter besluitvorming 
1. Stel formeel het besluit van de 

AB-vergadering van 6 april jl. vast 
met betrekking tot de volgende 
beslispunten voor de Jaarstukken 
2021: 
a. Neem kennis van de 

Jaarstukken 2021 met daarin 
het bestuursverslag, het 
jaarverslag en de 
jaarrekening en stel deze 
vast; 

b. Stem in met het voorstel om 
het resultaat op basis van de 
bijdrageverordering GBLT te 
verrekenen met de 
deelnemers; 

c. Verleen decharge aan het 
dagelijks bestuur en de 
directie. 

Het dagelijks bestuur stemt in met het 
voorstel om in de 6 juli vergadering van 
het algemeen bestuur formeel de 
besluiten met betrekking tot de 
jaarstukken 2021 vast te stellen. 

Normenkader Ter besluitvorming: 
1. Het dagelijks bestuur neemt 

kennis van het normenkader 
2022 

Het dagelijks bestuur stemt in met het 
voorstel. 



 
 

  
   

 
 

  
  

 

 

 

  

 
  

 

 
 

   
 
 

 

 
 
  

 

 
 

 

ONDERWERP 

Besluitenlijst 
DATUM 

15 juni 2022 

2. Leg het normenkader 2022 ter 
vaststelling voor aan het 
algemeen bestuur 

Verkiezing DB-lid Ter besluitvorming: 
1. In te stemmen met de procedure 

voor het verkiezen van een 
voorzitter en/of andere leden van 
het dagelijks bestuur. 

Het dagelijks bestuur stemt in met het 
voorstel en stelt voor om uiterlijk 1 juli 
de reacties te ontvangen van 
kandidaten voor lid van het dagelijks 
bestuur. 

Sociaal incasseren Opiniërend 
Aan het dagelijks bestuur wordt 
gevraagd: 

• kennis te nemen van de 
ontwikkelingen in het kader van 
sociaal incasseren 

• kennis te nemen van de 
resultaten uit de pilotprojecten 

• in te stemmen met onderstaande 
voorstellen voor het 
vervolgtraject en deze ter 
besluitvorming voor te leggen 
aan het algemeen bestuur: 

• verlengen van de projecttermijn 
tot en met 2024, inclusief de 
reservering van € 750.000 

• uitvoeren pilot intern sociaal 
incasso en dit beleggen bij een 
externe partij 

• uitbreiden en verlengen pilot 
voorbellen, voorafgaand aan het 
versturen van een dwangbevel. 

• vroegsignalering vooralsnog “on 
hold” en inzetten zodra dit 
juridisch (fiscaal en AVG) 
mogelijk is 

Het dagelijks bestuur stemt in met het 
voorstel en voegt toe dat de gevraagde 
reservering reeds is meegenomen in de 
meerjarenprognose zoals 
gepresenteerd in de ontwerpbegroting 
2023. 

Oninbaarheid 
Ommen Q1 2022 

Ter besluitvorming 
Voorgesteld wordt om: 
1. Op basis van artikel 255, lid 5 van de 
Gemeentewet een bedrag van € 68,91 
oninbaar te verklaren. 

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

Het dagelijks bestuur stemt in met het 
voorstel. 
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ONDERWERP 

Besluitenlijst 
DATUM 

15 juni 2022 

Oninbaarheid Q1 
2022 

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 
€ 599.193,57 oninbaar te verklaren. 
2. Daarmee décharge te verlenen aan de 
ambtenaar belast met de invordering. 

Het dagelijks bestuur stemt in met het 
voorstel. 

WOZ bezwaar maken Ter besluitvorming 
Het dagelijks bestuur wordt gevraagd om 
in te stemmen met: 

1. het aan blijven bieden van 
persoonlijke hulp bij het maken 
van WOZ-bezwaar; 

2. het onderzoeken of het 
bezwaarformulier op de website 
ook digitaal ingediend kan 
worden; 

3. het voeren van een 
communicatiecampagne in 2023 
om inwoners te informeren over 
het WOZ-proces en de 
mogelijkheid om bij GBLT 
eenvoudig bezwaar te maken; 

4. het onderzoeken van de invoer 
van een formulierenmodule in 
2024. 

Het dagelijks bestuur stemt in met het 
voorstel en stelt voor om de 
voorgestelde communicatie aanpak na 
1 jaar te evalueren obv duidelijke 
doelen. 

Notitie WOO Ter info en besluitvorming 
Neem kennis van de terreinverkenning op 
hoofdlijnen over de implementatie Wet 
open overheid. 
Stem in met: 

- Het aanwijzen van de fiscaal 
juridisch beleidsmedewerkers als 
contactpersonen Woo; 

- Het ontwikkelen van een 
webformulier voor de website van 
GBLT voor het indienen van Woo-
verzoeken; 

- Een aparte pagina op de website 
in te richten waarop de diverse 
documenten die vallen onder de 

Het dagelijks bestuur stemt in met het 
voorstel. 
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Besluitenlijst 
DATUM 

15 juni 2022 

verplicht openbaar te maken 11 
informatiecategorieën worden 
geplaatst; 

Een bestuursvoorstel op te stellen voor 
het bepalen van het ambitieniveau Wet 
open overheid 

Brief NO Ter besluitvorming: 
Het DB wordt geïnformeerd over het 
rapport van de Nationale ombudsman 
met als titel: “alleen omgebouwde auto’s 
onmisbaar?” 
Het DB wordt gevraagd in te stemmen 
met de voorgestelde opvolging van de 
aanbeveling en reactie aan de Nationale 
ombudsman. 

Het dagelijks bestuur stemt in met het 
voorstel. 

Adviesrapportage 
toekomstvaste GR 

Opiniërend: 
Het dagelijks Bestuur wordt voorgesteld: 
• Kennis te nemen van: 

� De achtergrondnotitie 
voorstellen aanpassing 
gemeenschappelijke regeling 
GBLT 

� De notities Denklijnen 
herziening Wgr en Handvest 
potentiele deelnemers 

• De betreffende stukken aan te bieden 
voor besluitvorming aan het 
algemeen bestuur. 

Het dagelijks bestuur stemt in met het 
voorstel. 

Berap 2022-1 Ter besluitvorming: 
Het dagelijks bestuur: 

1. Neemt kennis van de concept 1ste 

bestuursrapportage 2022 en 
stemt hiermee in: 

2. Biedt de 1ste bestuursrapportage 
2022 ter vaststelling aan het 
algemeen bestuur aan in de 
vergadering van 6 juli 2022. 

Het dagelijks bestuur stemt in met het 
voorstel. 

Zienswijzen ontwerp 
begroting 2023 en 

Ter besluitvorming 
Het dagelijks bestuur: 

Het dagelijks bestuur stemt in met het 
voorstel. 
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Besluitenlijst 
DATUM 

15 juni 2022 

begrotingswijziging 1. neemt kennis van de door de 
2022 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 (ambtelijke) 
reacties op de ontwerpbegroting 
2023 en de eerste 
begrotingswijziging 2022; 

2. biedt de ontwerpbegroting 2023 
inclusief de meerjarenbegroting 
2024-2026 en de eerste 
begrotingswijziging 2022 aan het 
algemeen bestuur aan ter 
vaststelling zonder verdere 
aanpassingen; 

3. biedt aan het algemeen bestuur 
aan de concept brieven in 
antwoord op de ontvangen 
zienswijzen. 
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