Bijeenkomst:

Bestuursvergadering BghU

verslag:

mr. W.G. Vos

Datum:

28 juni 2018

datum verslag:

2 juli 2018

Tijdstip:

14.00 – 15.10 uur

verzonden:

deelnemers

Plaats:

Stadskantoor, Toren Zuid, 16e verdieping

Aanwezig:
De heer P.J.M. Poelmann (HDSR, Voorzitter)
Mevrouw A. Klein (Utrecht)
Mevrouw E. Spil (Bunnik)
De heer G.J. Spelt (Lopik)
De heer H. Adriani (Nieuwegein)
De heer D. Smolenaers (De Bilt)
De heer A.H. Geytenbeek (directeur BghU, secretaris bestuur BghU)
Afwezig:
De heer B. de Jong (HDSR)
De heer K. van Dalen (Houten)
De heer G. Boonzaaijer (Utrechtse Heuvelrug)
De heer S. Jansen (Zeist)

1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen.
De voorzitter opent de vergadering. De heren De Jong, Van Dalen, Boonzaaijer en Jansen hebben zich afgemeld.
2. (Nadere) Kennismaking nieuwe bestuursleden, benoeming vicevoorzitter
De bestuursleden stellen zich aan elkaar voor waarbij de voorzitter kort de ontstaansgeschiedenis van de BghU
schetst. Desgevraagd geeft de heer Geytenbeek aan dat de vergaderfrequentie vier keer per jaar is waarvan er
drie te maken hebben met de planning- en controlcyclus (vaststellen van de jaarrekening en de
(concept)begroting) en de vierde in het teken staat van de Berap en de voortgang.
De voorzitter vraagt aan elk van de bestuursleden kenbaar te maken wie bereid is het vicevoorzitterschap op te
nemen, zodat de volgende bestuursvergadering een keuze kan worden gemaakt. Staande de vergadering
spreekt mevrouw Spil haar bereidheid daarvoor uit. Gelet op de afwezigheid van meerdere bestuurders zal
tijdens het volgende bestuurlijk overleg hierover een besluit worden genomen.
3. Vaststellen verslag van de vergadering van het Bestuur d.d. 10 april 2018
Naar aanleiding van het verslag verzoekt de heer Adriani het overzicht van de bezwaarschriften in de
jaarrekening op te nemen. De heer Geytenbeek geeft aan dat deze informatie in de kwartaalrapportage(s) is
opgenomen en dat gewerkt wordt aan een nadere specificatie van deze gegevens.
Het bestuur van de BghU stelt het verslag van 10 april 2018 vast.

4. Vaststellen Begroting 2019 BghU, inclusief meerjarenperspectief
De heer Geytenbeek geeft aan dat een zienswijze is ontvangen van HDSR en dat de overige deelnemers hebben
ingestemd met de conceptbegroting. De heer Smolenaers vraagt wat ten grondslag ligt aan de netto
schuldquote van 28,79% begrotingsjaar 2022 (pagina 4). De heer Geytenbeek licht toe dat dit te maken heeft
met de nieuwe aanbesteding van software in 2021. De heer Adriani spreekt zijn complimenten uit voor de
helderheid en duidelijkheid van de stukken en vraagt naar het gevoerde kwijtscheldingsbeleid waarbij elk jaar,
in plaats van eens in de drie jaar, getoetst wordt op het al dan niet geautomatiseerd verlenen van

kwijtschelding. De heer Geytenbeek antwoordt dat voor elke deelnemer een uniform beleid wordt gevoerd
conform wettelijke regelingen wat een jaarlijkse toetsing vereist.
Het bestuur van de BghU stelt de conceptbegroting 2019, inclusief meerjarenperspectief vast.

5. Bestuursrapportage 2018-I
De heer Geytenbeek licht de bestuursrapportage toe mede onder verwijzing naar de begroting. Mevrouw Klein
verzoekt om eind 2018 een evaluatie te geven van de resultaten van de bezwaarschriften over dat jaar. De heer
Geytenbeek geeft aan dat dat zal gebeuren via de kwartaalrapportage. Het bestuur staat verder stil bij het
verdienmodel van de NCNP-bureaus en verzoekt bij de volgende vergadering hierop terug te komen om de
stand van zaken te bespreken. De heer Geytenbeek geeft aan dat de wetgever hier aan zet is.
6. Vastellen mandateren bevoegdheden functieboek e.d.
De heer Geytenbeek geeft aan dat om te komen tot invoering van het functiewaarderingssysteem HR21 een
procedureregeling vastgesteld dient te worden en licht e.e.a. ander toe. In de procedureregeling vereist een
aantal formele besluiten die door het bestuur moet worden genomen. De heer Geytenbeek vraagt mandaat om
overleg met de vakorganisaties te voeren. Gevraagd wordt naar de financiële consequenties van het nieuwe
functiewaarderingssysteem. De heer Geytenbeek geeft aan dat die van minimale omvang zijn en worden
opgevangen binnen de bestaande loonsom.
Het bestuur van de BghU stelt de Procedureregeling functiebeschrijving en -waardering BghU vast en verleend
de directeur van de BghU mandaat conform voorstel.

7. Vaststellen mandaat ontheffing RDWI leges landbouwvoertuigen t.b.v. Utrechtse Heuvelrug
De heer Geytenbeek licht toe dat op verzoek van de Utrechtse Heuvelrug het bestuur gevraagd wordt om de
RDW aan te wijzen om als onbezoldigd ambtenaar in mandaat leges te heffen en invorderen.
Het bestuur van de BghU stelt het mandaat ontheffing RDWI leges landbouwvoertuigen t.b.v. de Utrechtse
Heuvelrug vast.

8. Regionale ontwikkelingen
De heer Geytenbeek licht het toetredingsplan Stichtse Vecht – BghU toe. Naast toetreden tot de GR BghU zijn
andere scenario’s mogelijk zodat nog geen zekerheid van toetreding bestaat. Wel is duidelijk dat aansluiten per
2019 niet haalbaar zal zijn. Aansluiten zou dan per 2020 plaats kunnen vinden. Verder zijn geen regionale
ontwikkelingen te noemen.
9. Ter kennisneming (Informatiebeveiliginsplan 2018 en Jaarverslag archivaris 2017, BghU)
De Geytenbeek licht het Informatiebeveiligingsplan toe. Het 10-stappenplan van de VNG is doorlopen waarbij
zeven stappen op groen staan en drie op oranje. Dat laatste betekent dat die stappen continu aandacht
verdienen, een voorbeeld daarvan is bewustwording. De heer Smolenaers zal ambtelijke aanbevelingen
doorzenden. Het Informatiebeveiligingsplan komt de volgende bestuursvergadering wederom op de agenda.
Mevrouw Spil vraagt naar het e-depot en het digitaal archiveren (RHC) en hoe belastinggegevens daarin passen.
De heer Geytenbeek geeft aan dat belastinggegevens op grond van de GR zijn overgedragen aan de BghU en
dat die niet bij de afzonderlijke gemeenten digitaal worden gearchiveerd. De BghU draagt zelf zorg voor de
digitale archivering waarbij gebruik wordt gemaakt van Het Utrechts Archief.
10. Wat verder ter tafel komt
-

Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 15.10 uur.

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering BghU van …………………
De voorzitter,

De secretaris,

De heer P.J.M. Poelmann

De heer A.H. Geytenbeek

