
 

Besluitenlijst dagelijks bestuur 
 

DATUM ONDERWERP AAN VAN 

8 april 2019 en 24 mei 2019 

 

Schriftelijk besluit, genomen 

door de heer Bussink, de heer 

Van Amerongen en de heer 

Maenhout. 

 

Besluitenlijst Algemeen bestuur Dagelijks bestuur 

 

 

 

Onderwerp Voorstel 

 

 

Besluit 

 

Ontheffing fiscale 

geheimhoudingsplicht 

Ontheffing te verlenen van de fiscale 

geheimhoudingsplicht uitsluitend voor het 

doel om de vragen in het bijgevoegde 

verzoek van het Landelijk Bureau Bibob van 3 

april 2019 met kenmerk 2019/Bibob1910026 

te beantwoorden. 

Het dagelijks bestuur stemt 

in met het voorstel 

Aanbesteding 

belastingsysteem 

Het dagelijks bestuur besluit: 

1. In te stemmen met de Europese 

aanbesteding van de belastingapplicatie 

overeenkomstig de aanbestedingsstrategie. 

2. In te stemmen met de financiële 

uitgangspunten. 

3. De voorzitter te machtigen om het contract 

te tekenen op basis van een gunningsadvies. 

Het dagelijks bestuur stemt 

in met het voorstel.  

  



 

ONDERWERP 

Besluitenlijst 

DATUM 

8 april 2019 en 24 mei 2019 

 

 

Oninbaar Q4 2018 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 € 325.887,43 oninbaar te 

verklaren 

2. Daarmee décharge te verlenen aan de 

ambtenaar belast met de invordering. 

Het dagelijks bestuur stemt 

in met het voorstel.  

Informatie- en 

archiefbeheer GBLT: KPI- 

follow-up rapportage 

2018 

1. Neem kennis van de follow up KPI-

rapportage informatie- en archiefbeheer (DIV) 

GBLT 2018. 

2. Stel de rapportage vast. 

Het dagelijks bestuur stemt 

in met het voorstel. 

Jaarstukken 2018 Het dagelijks bestuur: 

1. neemt kennis van de Jaarstukken 2018, 

met daarin het bestuursverslag, het 

jaarverslag en de jaarrekening; 

2. stemt in met het bestuursverslag, 

jaarverslag en de jaarrekening (zoals deze 

laatste nu voorligt onder voorbehoud van 

goedkeuring door de accountant); 

3. stemt in met het voorstel aan het algemeen 

bestuur over de bestemming van het 

positieve exploitatieresultaat; 

4. stemt in met het voorstel aan het algemeen 

bestuur om de bestemmingsreserves 

Reorganisatie en WOZ op te heffen; 

5. biedt de Jaarstukken 2018 ter vaststelling 

aan het algemeen bestuur aan. 

Het dagelijks bestuur stemt 

in met het voorstel. 

Kadernotitie 2020 Neem kennis van de geformuleerde kaders 

voor de begroting 2020 en de 

meerjarenraming 2021 tot en met 2023 en 

biedt deze, samen met de bijgevoegde 

oplegnotitie, ter vaststelling aan het 

algemeen bestuur aan. 

Het dagelijks bestuur stemt 

in met het voorstel. 

Begroting 2020 1. Neem kennis van de ontwerpbegroting 

2020 met daarin de meerjarenraming 2021-

2023 en het feit dat deze na behandeling in 

de vergadering van het algemeen bestuur van 

27 maart 2019 aan de deelnemers in de 

gemeenschappelijke regeling wordt 

toegezonden waarbij hen de gelegenheid 

wordt geboden hun eventuele zienswijzen 

naar voren te brengen; 

2. De ontwerpbegroting, met de ontvangen 

zienswijzen, zal ter vaststelling worden 

aangeboden in de vergadering van het 

algemeen bestuur van 10 juli 2019. 

Het dagelijks bestuur stemt 

in met het voorstel. 

 


