
 

 

 

Bijeenkomst:Bijeenkomst:Bijeenkomst:Bijeenkomst:        Bestuursvergadering BghU    verslagverslagverslagverslag: mr. Y.M.S.M Oevering-Raemaekers 

DatumDatumDatumDatum:  8 februari 2018    datum verslagdatum verslagdatum verslagdatum verslag:  8 februari 2018 

TijdstipTijdstipTijdstipTijdstip:  9:30 – 10:40 uur    verzondenverzondenverzondenverzonden:  deelnemers 

PlaatsPlaatsPlaatsPlaats:  Stadskantoor, Toren Zuid, 16e verdieping   

 

Aanwezig: 

De heer P.J.M. Poelmann (voorzitter) 

De heer A.H. Geytenbeek (directeur BghU, secretaris bestuur BghU) 

De heer J. Varkevisser (Zeist) 

De heer G.J. Spelt (Lopik) 

De heer M. Van Liere (Houten) 

De heer G. Boonzaaijer (Utrechtse Heuvelrug) 

De heer J. Kreijkamp (Utrecht) 

De heer B. de Jong (HDSR) 

Tijdens behandeling agendapunt 5:  

De heer J.A.N. Gadella (Nieuwegein) en de heer J. Eijbersen (Bunnik) komen binnen. 

 

Afwezig: 

Mevrouw E. Spil (Bunnik) 

De heer H.J.M.A. Mieras (De Bilt) 

 

Verslag: 

 

1. Opening1. Opening1. Opening1. Opening, vaststellen agenda, vaststellen agenda, vaststellen agenda, vaststellen agenda    en mededelingen.en mededelingen.en mededelingen.en mededelingen.    

De voorzitter opent de vergadering. Mevrouw Spil is verhinderd en wordt vervangen door de heer J. Eijbersen en 

de heer Mieras heeft zich afgemeld.. 

  

2. 2. 2. 2. Vaststellen verslag van de vergadering van het Bestuur d.d. Vaststellen verslag van de vergadering van het Bestuur d.d. Vaststellen verslag van de vergadering van het Bestuur d.d. Vaststellen verslag van de vergadering van het Bestuur d.d. 23 oktober23 oktober23 oktober23 oktober    2017201720172017.  

De heer De Jong vraagt naar aanleiding van het verslag aandacht voor een goede communicatie bij de 

verandering van de tarieven in verband met de nieuwe kostentoedelingsverordening. HDSR heeft bij de 

aanslagen een bijsluiter gevoegd. De heer Geytenbeek zal dit nogmaals onder de aandacht brengen binnen de 

organisatie en vertelt dat de bijsluiter ook op de website van de BghU staat. Verder zijn er geen opmerkingen 

over het verslag. 

 

 

Het bestuur BghU stelt het verslag van 23 oktober 2017 vast. 

 

 

3. 3. 3. 3. Ter informatie, Brief provincie Utrecht over begrotingstoezicht 2018Ter informatie, Brief provincie Utrecht over begrotingstoezicht 2018Ter informatie, Brief provincie Utrecht over begrotingstoezicht 2018Ter informatie, Brief provincie Utrecht over begrotingstoezicht 2018. . . .     

 De heer Geytenbeek geeft aan dat de provincie een opmerking heeft gemaakt om de efficiëntiekorting aan te 

passen. Tevens heeft de provincie in het kader van de nieuwe BBV opgemerkt dat er nog een aantal onderdelen 

in de begroting ontbreken. De provincie concludeert dat binnen de begroting is gebleven. Het bestuur neemt 

kennis van de brief en de heer Geytenbeek geeft aan dat bij de volgende begroting hier rekening mee wordt 

gehouden. 

 

4444. . . . Ter informatie, Brief van de Waarderingskamer waarin toestemming gegeven wordt voor het uitsturen van de Ter informatie, Brief van de Waarderingskamer waarin toestemming gegeven wordt voor het uitsturen van de Ter informatie, Brief van de Waarderingskamer waarin toestemming gegeven wordt voor het uitsturen van de Ter informatie, Brief van de Waarderingskamer waarin toestemming gegeven wordt voor het uitsturen van de 

WOZWOZWOZWOZ----beschikkingen voor alle gemeentelijke deelnemers beschikkingen voor alle gemeentelijke deelnemers beschikkingen voor alle gemeentelijke deelnemers beschikkingen voor alle gemeentelijke deelnemers     

De heer Geytenbeek licht toe dat de waarderingskamer toestemming heeft gegeven om voor alle deelnemers te 

mogen beschikking. Het oordeel van de waarderingskamer is voldoende. De waarderingskamer heeft twee 



gemeenten gecontroleerd, Nieuwegein en Utrechtse Heuvelrug. De heer Geytenbeek geeft aan dat de interne 

lijn is om tot het oordeel goed te komen. 

 

Het bestuur vraagt of aan de randvoorwaarden bij de AVG wordt voldaan. De heer Geytenbeek geeft aan dat 

BghU hier volop mee bezig is. Er zijn diverse functionarissen benoemd en er zijn gebruikersovereenkomsten 

met verbonden partijen geregeld. De BghU is er in mei 2018 dan ook klaar voor.  

 

5555. . . . Ter bespreking, ENSIA Audit Ter bespreking, ENSIA Audit Ter bespreking, ENSIA Audit Ter bespreking, ENSIA Audit ––––    gebruik SUWIgebruik SUWIgebruik SUWIgebruik SUWI----netnetnetnet....        

De heer Geytenbeek licht toe dat de BghU slechts een zeer beperkt deel van Suwinet gebruikt, alleen de 

inkijkfunctie voor het raadplegen van de werkgeversnaam van een belastingplichtige, zonder 

inkomensgegevens. Suwinet hanteert voor iedereen dezelfde eisen in het kader van de informatiebeveiliging 

ongeacht om  welke informatie het gaat. Dat betekent dat aan veel eisen voldaan moet worden om van dezelfde 

informatie gebruik te kunnen maken. Om aan dezelfde informatie te komen kan ook aangesloten worden bij de 

gerechtsdeurwaarders. Hiervoor gelden minder eisen. De heer Gadella merkt op hier moeite mee te hebben en 

wijst op het belang van het uitvoeren van audits. Hierna wordt een discussie gevoerd over de informatie-

beveiliging met als uitkomst dat het bestuur zich kan vinden in de voorgestelde handelwijze van de directeur. 

Daarnaast zal de heer Geytenbeek de accountant vragen expliciet te rapporteren over de informatiebeveiliging. 

De afspraak wordt gemaakt dat de heer Geytenbeek samen met de beveiligingsofficers van de gemeente 

Nieuwegein en Zeist de beveiliging van deze deelnemers zal bespreken.   

 

Het bestuur van de BghU stemt in met het gebruik maken van de diensten van Samenwerking Nederlandse 

Gerechtsdeurwaarders (SNG). Met Nieuwegein en Zeist zal de informatiebeveiliging worden doorgenomen.   

 

 

6666AAAA. . . . Ter inforTer inforTer inforTer informatie, Mandaatregister BghUmatie, Mandaatregister BghUmatie, Mandaatregister BghUmatie, Mandaatregister BghU    

De heer Geytenbeek licht toe dat alle besluiten waarin in het register naar wordt verwezen al door het bestuur 

zijn vastgesteld.   

     

6B6B6B6B....Ter vaststelling, Mandaatbesluit afvalstoffenheffing ZeistTer vaststelling, Mandaatbesluit afvalstoffenheffing ZeistTer vaststelling, Mandaatbesluit afvalstoffenheffing ZeistTer vaststelling, Mandaatbesluit afvalstoffenheffing Zeist    

De heer Geytenbeek licht kort toe dat de bevoegdheid tot heffen en invorderen van de afvalstoffenheffing via 

de Gemeenschappelijke Regeling door het college van B&W van Zeist is overgedragen aan de BghU. Het bestuur 

van de BghU moet in deze situatie eerst de medewerkers RMN  aanwijzen en aanstellen als onbezoldigd 

ambtenaar middels een aanwijzings- en aanstellingsbesluit, waarna de directeur de bevoegdheid tot heffen en 

invorderen van de afvalstoffenheffing van grof huishoudelijk afval kan mandateren aan de medewerkers RMN.       

 

Het bestuur van de BghU stelt het aanwijzings- en aanstellingsbesluit onbezoldigd ambtenaren RMN belast met 

de inzameling van grof huishoudelijk afval vast. 

    

    

7777. . . . Ter bespreking, Clustering ICTTer bespreking, Clustering ICTTer bespreking, Clustering ICTTer bespreking, Clustering ICT----infrastructuur drie belastingkantoreninfrastructuur drie belastingkantoreninfrastructuur drie belastingkantoreninfrastructuur drie belastingkantoren        

De heer Geytenbeek geeft aan dat BghU in gesprek is met belastingkantoren BsGW en RBG om te kijken of de 

drie kantoren  gezamenlijk hardware kunnen gebruiken en op één locatie te kunnen beheren. Er loopt extern 

een adviestraject hoe deze samenwerking juridisch vorm te geven. De heer Varkevisser merkt op dat gegevens 

goed gescheiden gehouden moeten blijven en dat goed naar de statuten gekeken moet worden. De heer De 

Jong vraagt of de samenwerking budgettair neutraal verloopt. De heer Geytenbeek antwoordt dat dit een 

investering vraagt maar verder naar verwachting budgettair neutraal verloopt. De bestuursleden kunnen zich 

hierin vinden en wachten het vervolg af. 

 

8. Ter informatie, Jaarverslag 2017, klachten coördinator BghU8. Ter informatie, Jaarverslag 2017, klachten coördinator BghU8. Ter informatie, Jaarverslag 2017, klachten coördinator BghU8. Ter informatie, Jaarverslag 2017, klachten coördinator BghU        

De heer Geytenbeek licht toe dat het aantal klachten ten opzichte van vorig jaar is toegenomen. De registratie 

speelt hierbij een rol. Het overzicht bevat op verzoek de klachten per deelnemer. De klachten gaan 

voornamelijk om kwijtschelding en communicatie. De heer Geytenbeek is van mening dat het aantal klachten 

meevalt. Uit de klachten worden lessen getrokken. De bestuursleden geven aan dat uit het overzicht blijkt dat 

zeer zorgvuldig gehandeld wordt. De heer Boonzaaijer haakt in op de klachten inzake de kwijtschelding en 

vraagt hoe omgegaan wordt met kwijtschelding van een mantelzorger die hiervoor een auto nodig heeft. Er is 

verschil tussen een inwonend mantelzorger en uitwonend mantelzorger. De heer Geytenbeek geeft aan dat er 



wettelijk geen mogelijkheid is om in zo’n situatie af te wijken. Het bestuur houdt zich aan de wet en heeft geen 

vrijheid hierin. 

 

9. Vaststellen, Leidraad invordering 20189. Vaststellen, Leidraad invordering 20189. Vaststellen, Leidraad invordering 20189. Vaststellen, Leidraad invordering 2018    

De heer Geytenbeek licht toe dat de Rijksleidraad gevolgd wordt en de landelijke ontwikkeling hierbij. Het gaat 

om technische wijzigingen. 

 

 

Het bestuur BghU stelt de Leidraad invordering 2018  vast. 

 

 

10. Vaststellen geactualiseerd reglement automatische incasso10. Vaststellen geactualiseerd reglement automatische incasso10. Vaststellen geactualiseerd reglement automatische incasso10. Vaststellen geactualiseerd reglement automatische incasso    

De heer Geytenbeek licht toe dat hiermee automatische incasso met tien gelijke termijnen voor iedereen 

mogelijk is. Hiermee wordt beter voldaan aan de opdracht om zoveel mogelijk geld binnen te halen.  

 

 

Het bestuur BghU stelt het Reglement automatische incasso BghU 2018  vast. 

 

    

11. Overige, o.a. regionale ontwikkelingen (mondeling)11. Overige, o.a. regionale ontwikkelingen (mondeling)11. Overige, o.a. regionale ontwikkelingen (mondeling)11. Overige, o.a. regionale ontwikkelingen (mondeling)    

De heer Geytenbeek geeft de stand van zaken weer rondom de ontwikkelingen bij de belastingsamenwerking 

Stichtse Vecht, Wijdemeren en Weesp (BSWW).   

De heer Geytenbeek merkt op dat de jaarrekening BghU voor 1 maart bij de accountant ligt.   

De heer De Jong geeft een toelichting op het tussenrapport van de commissie aanpassing belastingstelsel (CAB) 

inzake de waterschapsbelastingen. In maart verschijnt het definitieve rapport. De heer Geytenbeek geeft aan 

geen problemen te verwachten bij de uitvoering hiervan.  

De heer Spelt merkt op dat door de uitspraak van de Hoge Raad (HR) inzake waterverdedigingswerken een 

flinke waardedaling in Lopik heeft plaatsgevonden. De heer Geytenbeek zegt toe de uitspraak van de HR aan de 

deelnemers toe te sturen. 

De voorzitter merkt op dat Guus Beugelink 6 maart 2018 stopt en op 5 april 2018 afscheid neemt. Els 

Otterman volgt hem op.  

    

11112222....    SluitingSluitingSluitingSluiting    

De voorzitter sluit de vergadering om 10:40 uur. 

 

 

 

 

ActiesActiesActiesActies::::                                    Wie/wanneer:Wie/wanneer:Wie/wanneer:Wie/wanneer:    

Overleg met Zeist en Nieuwegein inzake beveiligingsinformatie   AG/z.s.m. 

Toesturen uitspraak HR waterverdedingingswerken    AG/z.s.m. 

 

 

 

 

 

 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering BghU van ………………… 

 

De voorzitter,                                                                        De secretaris, 

De heer P.J.M. Poelmann                                                            De heer A.H. Geytenbeek  


