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Verslag

DATUM VERSLAG VAN BESPREKING DATUM BESPREKING OPGEMAAKT DOOR

21 november 2018 Algemeen bestuur 21 november 2018 J.H. de Geest

DEELNEMERS

Aanwezig: De heer Bussink, de heer Van 
Amerongen, de heer Beukers, de heer Van 
Leeuwen, de heer Maenhout, de heer 
Odink, De heer Oosterwijk, de heer Sloots, 
de heer Stegeman, de heer Vos, de heer 
van Vreeswijk, de heer Van Helden, 
mevrouw Stiekema en de heer De Haan.

1. Opening en vaststellen agenda
De heer Bussink opent de vergadering en heet iedereen welkom.

2. Mededelingen
De heer Van Helden meldt dat het bevoegdhedenregister van GBLT gewijzigd moet worden, wanneer een deelnemer besluit 
een belastingsoort toe te voegen aan de verordening. Tot nu toe zijn geen meldingen gedaan voor 2019.

3. Verslagen
3.1 Verslag vergadering algemeen bestuur d.d. 19 september 2018
De heer Van Vreeswijk vraagt toelichting over het geplande agendapunt over de betalingstermijnen (pagina 3, laatste regel). De 
heer Van Helden licht toe dat de behandeling in de vergadering van maart 2019 zal plaats vinden vanwege aanpassingen van de 
verordeningen van de deelnemers. Dat kon niet meer voor 2019 omdat die verordeningen inmiddels zijn afgerond.

De heer Oosterwijk vraagt naar de toegezegde tekst over waardering van gebruikersoppervlakte. De heer De Haan meldt dat 
GBLT werkt aan met een communicatiestuk voor de deelnemers.

De heer Vos stelt voor om een uniform beleid over zonnepanelen met betrekking tot de waardering van objecten op te voeren. 
De heer Sloots meldt dat de tweede kamer recentelijk een motie heeft aangenomen om de gemeenten gelegenheid te bieden om 
zonnepanelen op te nemen in de OZB (niet de WOZ-waarde) . De heer Bussink stelt voor dat GBLT een voorstel opstelt, zodat 
de GBLT gemeenten uniforme oplossingen kiezen.
Het algemeen bestuur besluit dat GBLT de wensen van de deelnemers en de effecten in kaart brengt. Het onderwerp komt voor 
bespreking op de agenda van de komende vergadering van het algemeen bestuur.

De heer Van Leeuwen vraagt naar het document met de verbeterslagen van GBLT waar tijdens de vorige vergadering om 
verzocht was. De heer Van Helden meldt dat er een hoofdstuk aan gewijd wordt in de kadernota. 

Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.2 Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur d.d. 31 oktober 2018
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De heer Van Vreeswijk vraagt om toelichting over het besluit ‘Verwerking posten “overige inkomsten Innen”’. De heer Van 
Helden licht toe dat het terugbetalingen betreffen aan belastingplichtigen die niet meer traceerbaar zijn. De uitbetaling wordt 
gedaan aan de gemeente of waterschap waar het betrekking op heeft. 

De heer Van Helden meldt dat er buiten de afgelopen vergadering van het dagelijks bestuur, door de leden een besluit een 
genomen is. Dit besluit heeft betrekking op de uitvraag van gegevens aan het inlichtingenbureau in relatie met de AVG. Vooraf 
is de functionaris gegevensbescherming geconsulteerd over het voorstel.

Het algemeen bestuur neemt kennis van de besluitenlijst.

3.3 Besluitenlijst vergadering dagelijks bestuur d.d. 11 oktober 2018
Het algemeen bestuur neemt kennis van de besluitenlijst.

4. Ingekomen post
4.1 Brief van de provincie Overijssel inzake 'toezichtsvorm begroting 2019'
De provincie Overijssel zal in het vervolg geen afschrift van de brief aan de deelnemers sturen. GBLT zal in het vervolg de 
deelnemers op de hoogte stellen.

Het algemeen bestuur neemt kennis van de brief.

5. Onderwerpen ter informatie 
5.1 Presentatie: Aanbesteding belastingapplicatie
De heer Bussink geeft aan dat er gekeken moet worden naar een nieuwe projectenplanning. Mevrouw Stiekema geeft aan dat 
wanneer het dagelijks bestuur de voorstellen van de directie heeft behandeld, het in maart ter kennisname aan de leden van het 
algemeen bestuur aangeboden wordt.

De heer Van Leeuwen pleit ervoor om de gunningsfactoren voor maatschappelijk ondernemen mee te nemen in het plan van 
eisen. De heer van Helden heeft aarzelingen. Het inkopen van SROI acht hij kansrijker bij uitbesteding van taken, dan bij het 
inkopen van software. De heer Bussink geeft aan dat dit ter overweging aan de stuurgroep wordt meegegeven.

5.2 Inkoopbeleid
Het algemeen bestuur neemt kennis van het inkoopbeleid.

5.3 KPI's waterschappen en gemeenten
De heer Beukers vraagt om toelichting over het termijn met betrekking tot het wijzigingen van belastingen door de deelnemer 
en de uitvoer hiervan door GBLT. De heer De Haan licht toe dat het termijn te maken heeft met de praktische uitvoering. 
Wanneer tijdig kenbaar wordt gemaakt kan GBLT wel trachten er eerder op in te spelen. Tevens kan in overleg gekeken 
worden wat mogelijk is. 

Het algemeen bestuur neemt kennis van de KPI’s.

6. Onderwerpen voor besluitvorming
6.1 Lidmaatschap werkgeversvereniging
Voorstel:
Het algemeen bestuur wordt voorgesteld als volgt te besluiten:
1. GBLT treedt als ‘aspirant-lid’ toe tot de werkgeversvereniging van de waterschappen die per 1 januari 2019 wordt 
opgericht;
2. Het aspirant lidmaatschap wordt omgezet in lidmaatschap nadat de deelnemers in de gelegenheid zijn geweest hun 
zienswijze op dit voornemen kenbaar te maken (zienswijzeprocedure);
3. De uitoefening van het lidmaatschap en de afvaardiging namens GBLT ligt bij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur 
kan die afvaardiging opdragen aan de directie.
4. De afgevaardigde namens GBLT krijgt mandaat om stemrecht uit te oefenen bij te nemen besluiten door de LV.

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel.

6.2 Managementletter
De heer Van Leeuwen vraagt aandacht voor het streven dat de waarderingskamer GBLT het predicaat ‘goed’ verleent. De heer 
Bussink bevestigt die doelstelling. 

Voorstel:
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Het algemeen bestuur wordt voorgesteld om:
1. Kennis te nemen van de door Deloitte uitgebrachte Management Letter met betrekking tot het boekjaar 2018;
2. Kennis te nemen van de reactie van de directie op de Management Letter;

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel.

6.3 Voorstel benoeming accountant
De heer de Haan doet verslag van de aanbestedingsprocedure met medewerking van twee bestuurders.

Voorstel:
Stem in met de benoeming van Deloitte Accountants BV als accountant voor een periode van drie jaren, met de optie tot 
verlenging van driemaal één jaar.

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel.

6.4 Vaststellen SAW per 1 januari 2019
Voorstel:
Het algemeen bestuur stelt de nieuwe Sectorale Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschappen (SAW) deel I en deel II per 1 
januari 2019 vast.

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel.

7. Onderwerpen voor bespreking en besluitvorming
7.1 Exploitatieoverzicht t/m 30-9
De heer Beukers vraagt toelichting over de meerkosten gebruikersoppervlakte.
De heer Van Helden geeft aan dat het project Waarderen-op-gebruiksoppervlakte dusdanig spoedig is verlopen dat de 
meerkosten van € 25.000 nodig zijn om het project niet tot stilstand te brengen. Voor 2019 wordt gevraagd alvast € 50.000 van 
het projectbudget in te zetten. Als gevolg zal het project eerder afgerond zijn dan vooraf gepland.

Voorstel:
Het algemeen bestuur besluit kennis te nemen van de rapportage exploitatie 2018 en de te verwachten ontwikkeling van kosten, 
opbrengsten en het saldo ten opzichte van de begroting.

Tevens besluit het algemeen bestuur kennis te nemen van de besluiten van het dagelijks bestuur over de afwijkingen die in de 
rapportage zijn verwerkt. Die besluiten zijn:
-  Instemming met de aanvullende inspanning die wordt gedaan op de invordering en die gerechtvaardigd wordt door de 

invorderbaten. Het betreft € 300.000 meerkosten en € 1,4 miljoen meer opbrengsten.
- Instemming met de inzet van de post onvoorzien (€ 75.000) om de lasten te dragen van een langdurig zieke, nu de reserve 

reorganisatie is uitgeput.
- Instemming met een verrekening van de meerkosten (€ 25.000) van het project Waarderen-op-gebruiksoppervlakte, met de 

reserve NCNP overeenkomstig de begrote dekkingswijze voor dit project.
- Daarnaast instemming met het versnellen van dit project, zodat € 50.000 van het projectbudget voor 2019 alvast kan 

worden ingezet en de voortgang kan worden doorgezet.
- Instemming met het afschrijven van de projectkosten belastingsysteem ten laste van het resultaat 2018, nu de 

aanbesteding opnieuw moet worden opgestart. De extra afschrijving zal naar verwachting € 200.000 bedragen.

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel.

7.2 Vaststellen P&C cyclus 2019
Voorstel:
Neem kennis van de P&C cyclus 2019 middels bijgevoegde P&C kalender en stel het daarvan afgeleide vergaderschema 2019, 
inclusief eventuele wijzigingen, vast.

Het algemeen bestuur stemt in met het voorstel.
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7.3 Strategisch proces
De heer van Helden leidt het voorstel in en licht toe dat uit de kring van Hoofden Middelen de suggestie is gedaan om de 
consultatie van de deelnemers te laten uitvoeren door een externe procesbegeleider. 

De heer Van Vreeswijk pleit voor het samenbrengen van de verschillende secretaris directeuren van de gemeenten en de 
waterschappen. Zij hebben immers verschillende belangen en ook een eigen verantwoordelijkheid om een advies samen te 
stellen, dat aan bestuurders zal worden voorgelegd. Op deze manier kunnen zij hun opvattingen met elkaar delen en een 
gemeenschappelijke visie ontwikkelen. 
De heer Stegeman geeft aan geen voorstander te zijn van de alternatieve werkwijze en vindt net als de heer Vreeswijk dat er 
een plenaire bespreking moet plaatsvinden.
De heer Beukers brengt in dat beide voorstellen gecombineerd kunnen worden. Hij geeft tevens aan dat dit onderwerp zich op 
politiek terrein begeeft en dat het daarom ook belangrijk is dat bestuurders bij dit proces betrokken zijn. 
De heer Bussink concludeert dat de secretaris directeuren onder begeleiding van een externe adviseur bijeenkomen en zij vrij 
van de bestuurder hun inbreng mogen delen. Vervolgens zal er een bestuurlijke bespreking plaatsvinden.
De heer Van Helden zegt toe een nieuwe planning op te stellen. 

Voorstel:
Het algemeen bestuur spreekt uit welke werkwijze gevolgd zal worden bij de consultatie van de deelnemers om te komen tot een 
gemeenschappelijke strategie voor samenwerken.
De eerder besloten werkwijze gaat uit van een inventarisatie, waarbij elk van de secretaris-directeuren van de deelnemers zijn 
visie schriftelijk inbrengt. In een alternatieve werkwijze zal een externe adviseur (samen met de directie) in een ronde langs de 
11 deelnemers vragen naar hun visie voor GBLT.

Het algemeen bestuur besluit dat de secretaris directeuren onder begeleiding van een externe adviseur bijeen komen. 
Vervolgens wordt de vervolgstappen bepaald en voorgelegd aan het algemeen bestuur.  

8. Rondvraag
De heer Stegeman heeft van de afdeling communicatie van waterschap Vechtstromen het verzoek gekregen om op de hoogte 
gebracht te worden wanneer aanslagen naar gemeenten verstuurd worden. De heer Van Helden geeft aan dat GBLT de 
productieplanning beschikbaar heeft.
De heer Beukers geeft aan geholpen te zijn wanneer de redenen van ingediende bezwaren en beroepen bekend zijn. De heer De 
Haan geeft aan dat hier vanuit de wetgeving beperkingen zijn, maar dat hij wil onderzoeken of het mogelijk is de gronden van 
bezwaren en beroepen te melden. 
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9. Agendaplanning Volgende vergadering van het algemeen bestuur 27 maart 2018
Voor volgende vergadering van het algemeen bestuur zijn ingepland de onderwerpen: 
- Bespreken kadernotitie 
- Bespreken begroting 2020 
- Vaststellen jaarrekening 2018
- Betalingstermijnen

10. Sluiting
De heer Bussink sluit de vergadering en dankt een ieder voor de aanwezigheid en inbreng. 


