
 

Algemeen bestuur 
 

VERGADERDATUM STUKDATUM AFDELING NAAM STELLER EIGENAAR 

1 april 2020 12 februari 2020 directie  Maarten van Helden 

AGENDAPUNT ONDERWERP JAARDOEL VERTROUWELIJK J/N  

 Bestuurlijke 

positiebepaling GBLT 

 Nee  

 

Voorstel 
Het algemeen bestuur; 

 

gehoord de bestuurlijke reacties ter vergadering vanuit de deelnemende waterschappen en gemeenten; 

 

besluit de voorgenomen Bestuurlijke positiebepaling GBLT vast te stellen. 

 

De positiebepaling is verwoord in een informatiebrief van het algemeen bestuur aan de colleges van de 

deelnemende waterschappen en gemeenten met als datum 19 december 2020 (zie bijlage 1) en de 

onderliggende rapportage over de strategische consultatie met de deelnemers (zie bijlage 2). 

 

Samenvatting 
Op 20 november 2019 heeft uw bestuur ingestemd met de voorgenomen Bestuurlijke positiebepaling 

GBLT. U heeft zich daarbij laten leiden door de ambtelijke voorbereiding in samenspraak met de 

deelnemende waterschappen en gemeenten en uw concluderende bespreking op 11 oktober. Deze 

uitkomst is gerapporteerd door de begeleidende adviseur Seinstra Van Der Laar. U heeft ook besloten 

om de colleges van de deelnemers een informatiebrief te sturen, zodat die colleges hun raad of hun 

algemeen bestuur kunnen informeren met een uniforme tekst. In de brief heeft u ook aangekondigd dat 

het een voorgenomen besluit betreft dat u op 1 april 2020 zult vaststellen. 

 

Ter vergadering zal er gelegenheid zijn om te horen of en welke reacties de informatiebrief heeft 

ontlokt. 

 

Rekening houdend met die reacties kan het algemeen bestuur overgaan tot vaststelling. 

 

Voorbesproken 
Op 20 november heeft het algemeen bestuur het voorlopige besluit genomen. In de betreffende 

beslisnota is de voorgeschiedenis opgenomen.  

 



ONDERWERP 

Bestuurlijke positiebepaling GBLT 

DATUM 

1 april 2020 

 

 

Behandelen in vergadering d.d. 1 april 
 

Toelichting 
Geen.  

 

Personele consequenties 
Geen.  

 

Financiële consequenties 
Geen.  

 

Juridische consequenties 
Het besluit heeft geen onmiddellijke juridische consequenties. Juridische consequenties komen pas aan 

de orde indien de deelnemers instemmen met een wijziging van de GR. 

 

I&A consequenties  
Geen  

 

Communicatie consequenties  
De deelnemende waterschappen en gemeenten zijn geïnformeerd. Ook aan de medewerkers is deze 

uitkomst verteld. Het platform directeuren samenwerkende belastingkantoren (DSB) is met een 

presentatie bijgepraat. Daarbij waren ook de Unie van Waterschappen, het VNG en de Waarderingskamer 

vertegenwoordigd.  

 

Publicatie 
N.v.t.  

 

Andere uitvoeringsconsequenties en risico’s 
Geen  

 

Consequenties voor de privacy en informatiebeveiligingsrisico’s  
Geen  

 

Resultaten en evaluatie 
Het algemeen bestuur vraagt het dagelijks bestuur om deze positiebepaling actief in te vullen middels 

een agenda met actiepunten en deze voor te leggen in de vergadering van 7 juli 2020, wanneer ook de 

begroting 2021 wordt vastgesteld met inbegrip van de zienswijzenota. 

 

Bijlagen 
1. Informatiebrief Bestuurlijke positiebepaling GBLT 19 december 2019 

2. Presentaties GBLT Bestuurlijke positiebepaling 201019. 


