
 

Besluitenlijst dagelijks bestuur 
 

DATUM ONDERWERP AAN VAN 

26 juni 2019 

 

Aanwezig: De heer Van 

Amerongen, de heer Van Helden, 

mevrouw Stiekema en de heer 

De Haan. 

 

Besluitenlijst Algemeen bestuur Dagelijks bestuur 

 

 

 

Onderwerp Voorstel 

 

 

Besluit 

 

Zienswijzen begroting 

2020 

Het dagelijks bestuur: 

1. neemt kennis van de door de gemeenten 

Bunschoten, Dalfsen, Nijkerk, Zwolle, 

Leusden, Dronten en door de waterschappen 

Rijn en IJssel, Vechtstromen, Vallei en Veluwe, 

Drents Overijsselse Delta en Zuiderzeeland 

ingediende zienswijzen/reacties op de 

begroting 2020; 

2. gaat akkoord met de beperkte aanpassing 

van de meerjarenbegroting als gevolg van de 

recente ontwikkelingen en afspraken voor de 

mutatiedetectie en beheer van primaire 

objectkenmerken; 

3. biedt de begroting 2020 en 

meerjarenbegroting 2021-2023 aan het 

algemeen bestuur aan ter vaststelling zonder 

verdere aanpassingen; 

4. biedt aan het algemeen bestuur aan de 

concept brieven in antwoord op de ontvangen 

zienswijzen. 

Voorgenomen besluit 

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 €390.583,54 

oninbaar te verklaren. 

2. Daarmee décharge te verlenen aan de 

ambtenaar belast met de invordering. 

Voorgenomen besluit 

Intrekken GBLT-regelingen Het dagelijks bestuur besluit enkele 

arbeidsvoorwaardelijke regelingen in te 

trekken. 

Voorgenomen besluit 

Normenkader 2019 Het dagelijks bestuur wordt voorgesteld in te 

stemmen met het normenkader 2019. 

Voorgenomen besluit 



 

ONDERWERP 

Besluitenlijst 

DATUM 

26 juni 2019 

 

 

Beëindiging DVO’s 

kwijtschelding 

Het dagelijks bestuur stemt in met de 

voorgenomen beëindiging van de 

samenwerking op het terrein van 

kwijtschelding tussen GBLT en een aantal 

gemeenten en samenwerkingsorganisaties. 

Voorgenomen besluit 

BERAP 2019-1 Voorstel: 

1. Neem kennis van de bestuursrapportage 

2019-1; 

2. Leg de bestuursrapportage ter vaststelling 

voor aan het algemeen bestuur. 

Voorgenomen besluit 

Eerste begrotingswijziging 

2019 

Het dagelijks bestuur wordt voorgesteld: 

1. In te stemmen met de eerste 

begrotingswijziging 2019. 

2. In te stemmen met het voorleggen van de 

begrotingswijziging 2019 voor goedkeuring 

in het algemeen bestuur. 

3. De vastgestelde begrotingswijziging 

verzenden aan het college van gedeputeerde 

staten van de provincie Overijssel en aan de 

deelnemers in de gemeenschappelijke 

regeling. 

Voorgenomen besluit 

Sociaal incasseren 

(vroegtijdig oninbaar) 

Het dagelijks bestuur wordt gevraagd in te 

stemmen met het voorstel in specifieke 

gevallen gemotiveerd over te gaan tot een 

vroegtijdig voorstel tot oninbaar afboeken 

van een openstaande vordering, conform 

het in het voorliggende document beschreven 

proces. 

Voorgenomen besluit 

Wijziging aantal AIC-

termijnen 

Het dagelijks bestuur besluit: 

 tot het uitbreiden van het standaard aantal 

termijnen voor de automatische incasso (AIC); 

 het algemeen bestuur te vragen eveneens in 

te stemmen, gezien de effecten op de 

liquiditeit van de deelnemers. 

 

Het huidige aantal termijnen is het aantal 

maanden dat het huidige jaar rest, met een 

minimum van 6. Het voorstel is om als eerste 

stap uit te breiden naar standaard 10 

termijnen, ongeacht het moment van het 

opleggen van de aanslag. Deze aanpassing is 

een tussenstap naar de gewenste 

uiteindelijke situatie van een flexibele AIC. 

Voorgenomen besluit 

 


