
 

 

 

Bijeenkomst:Bijeenkomst:Bijeenkomst:Bijeenkomst:        Bestuursvergadering BghU    verslagverslagverslagverslag:  mr. M.F.M. Boerlage 

DatumDatumDatumDatum:  10 april 2018    datum verslagdatum verslagdatum verslagdatum verslag:  11 april 2018 

TijdstipTijdstipTijdstipTijdstip:  15:00 – 16:30 uur    verzondenverzondenverzondenverzonden:  deelnemers 

PlaatsPlaatsPlaatsPlaats:  Stadskantoor, Toren Zuid, 16e verdieping   

 

Aanwezig: 

De heer P.J.M. Poelmann (HDSR, Voorzitter) 

De heer J. Kreijkamp (Utrecht) 

De heer B. de Jong (HDSR) 

Mevrouw E. Spil (Bunnik) 

De heer G.J. Spelt (Lopik) 

De heer M. Van Liere (Houten) 

De heer G. Boonzaaijer (Utrechtse Heuvelrug) 

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

 

Afwezig: 

De heer J. Varkevisser (Zeist, plaatsvervangend voorzitter bestuur BghU) 

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

De heer J.A.N. Gadella (Nieuwegein) 

 

 

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. De heren Varkevisser, Mieras en Gadella hebben 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. 8 februari 8 februari 8 februari 8 februari 2018.2018.2018.2018.  

Naar aanleiding van het verslag, merkt de heer de Jong in aanvulling op punt 11 van het verslag op dat het 

definitieve rapport van de commissie CAB nu in het najaar verwacht wordt, in plaats van maart. 

De uitspraak van de HR inzake de waterverdedigingswerken, zal alsnog aan de deelnemers gemaild worden. 

 

Het bestuur BghU stelt het verslag van 8 februari 2018 vast. 

 

 

3. Vaststellen Jaarrekening 2017 BghU met verslag3. Vaststellen Jaarrekening 2017 BghU met verslag3. Vaststellen Jaarrekening 2017 BghU met verslag3. Vaststellen Jaarrekening 2017 BghU met verslag    

De  heer Geytenbeek merkt in relatie tot dit agendapunt op dat het accountantsverslag van Astrium   

Overheidsaccountants onlangs is nagezonden aan de deelnemers. De heer Geytenbeek benadrukt de snelle 

werkwijze van het accountantskantoor. Het accountantsverslag heeft een vertrouwelijk karakter. BghU hanteert 

de gedragslijn om het verslag openbaar te maken. Hierover heeft afstemming met de accountant 

plaatsgevonden. 

De Jaarrekening 2017 wordt afgesloten met een bescheiden overschot. Het overschot valt normalerwijs toe aan 

de deelnemers. Echter, aan het bestuur van de BghU wordt voorgesteld het overschot in de Jaarrekening 2017 

te bestemmen voor de bekostiging berichtenbox MijnOverheid en DigiD (GDI) in 2018. Aanleiding om het 

overschot (eenmalig, incidenteel) niet uit te keren is het feit dat de wijze van (niet geringe) bekostiging van het 

digitaliserings-programma van de rijksoverheid afgewenteld wordt op gemeenten en belastingsamenwerkings-

verbanden, waar in de begroting 2018 nog geen rekening mee kon worden gehouden. Uit pragmatisch oogpunt 

wordt het overschot hiervoor bestemd en daarmee wordt een begrotingswijziging incl. zienswijzeprocedure  

vermeden. De heer de Jong attendeert de heer Geytenbeek er nog op dat er een bestemmingsreserve voor 

aangemaakt moet worden. 

In antwoord op de vraag over dwanginvorderingsopbrengsten geeft de heer Geytenbeek aan dat deze in de 

begroting 2019 onder het onderdeel ‘Vorderen op maat’ zijn opgenomen en merkt op dat BghU landelijk 

gezien een lage opbrengst dwanginvordering heeft, wat passend is voor de wijze waarop belastingplichtigen 



benaderd worden door de BghU en mede het gevolg is van het verzenden van de kosteloze herinnering 

voorafgaand aan de aanmaning. 

 

Het bestuur BghU neemt het voorstel het overschot te bestemmen voor bekostiging berichtenbox MijnOverheid 

over; en stelt de jaarrekening 2017 vast. 

 

 

4. Vaststellen c4. Vaststellen c4. Vaststellen c4. Vaststellen conceptonceptonceptoncept----begroting 2019 BghU inclbegroting 2019 BghU inclbegroting 2019 BghU inclbegroting 2019 BghU inclusief usief usief usief meerjarenperspectiefmeerjarenperspectiefmeerjarenperspectiefmeerjarenperspectief. . . .     

De heer Geytenbeek licht de wijzigingen ten opzichte van de begroting 2018 toe. Deze vloeien voort uit het 

gewijzigde BBV. Financiën vallen wat hoger uit dan ingeschat. Dit is het gevolg van prijs- en loonontwikkeling 

en de extra kosten voor GDI. Gedeeltelijk kan e.e.a. intern door BghU opgevangen worden, waardoor 

voorkomen wordt dat de bijdrage van de deelnemers zou stijgen. De stijging blijft nu beperkt tot 1,6% loon- en 

prijsstijging 2019. In de balans is een bedrag opgenomen waarmee de overgang naar een ander ICT-systeem in 

2022 gerealiseerd kan worden.  

 

Het bestuur van de BghU stelt de conceptbegroting 2019, inclusief meerjarenperspectief vast. 

 

 

5. Ter kennisname, geactualiseerd uitvoeringsprotocol 2018 Bijlage: Uitvoeringsprotocol 20185. Ter kennisname, geactualiseerd uitvoeringsprotocol 2018 Bijlage: Uitvoeringsprotocol 20185. Ter kennisname, geactualiseerd uitvoeringsprotocol 2018 Bijlage: Uitvoeringsprotocol 20185. Ter kennisname, geactualiseerd uitvoeringsprotocol 2018 Bijlage: Uitvoeringsprotocol 2018    

De heer Geytenbeek licht toe dat jaarlijks onderzocht wordt in hoeverre er aanleiding is afspraken bij te stellen, 

wat vertaald wordt naar een update van het Uitvoeringsprotocol. 

 

6666. . . . Actualiteiten naar aanleiding van de aanslagen en beschikkingen 2018 (moActualiteiten naar aanleiding van de aanslagen en beschikkingen 2018 (moActualiteiten naar aanleiding van de aanslagen en beschikkingen 2018 (moActualiteiten naar aanleiding van de aanslagen en beschikkingen 2018 (mondeling)ndeling)ndeling)ndeling)    

De heer Geytenbeek licht toe dat het kohier 2018 met uitzondering van het buitengebied beschikt is. 

De telefonische reacties daarop vallen mee, evenals de bezwaren tegen algemene heffingen. Er is een lichte 

stijging WOZ-bezwaarschriften waar te nemen, waarvan veel NCNP-gemachtigden. Het aantal kwijtscheldings-

verzoeken neemt af. Inzake de negatieve publiciteit in het programma ‘’Kassa’’ is het bestuur eerder geïnfor-

meerd. Er zijn weinig of geen reacties bij BghU ontvangen naar aanleiding van deze uitzending. 

Gediscussieerd wordt over het verdienmodel van de NCNP-bureaus en wat hier aan te doen. De heer 

Geytenbeek licht toe dat er inmiddels een initiatiefgroep van 14 organisaties is, waar BghU deel van uitmaakt, 

die een advies gaat uitbrengen aan het ministerie. De heer Geytenbeek zegt toe het advies te delen met het 

bestuur. 

 

7. Overige, o.a. regionale ontwikkelingen (mondeling)7. Overige, o.a. regionale ontwikkelingen (mondeling)7. Overige, o.a. regionale ontwikkelingen (mondeling)7. Overige, o.a. regionale ontwikkelingen (mondeling)    

De heer Geytenbeek licht toe dat Gemeente Stichtse Vecht de BghU heeft benaderd met het verzoek om te 

bezien of aansluiting per 2019 mogelijk is. De heer Geytenbeek heeft aangegeven dat dit afhankelijk is van de 

besluitvorming daarover in het college, die niet later dan juni in gang gezet zou moeten zijn. Wanneer een 

nieuwe deelnemer toetreedt tot de BghU, is aanpassing van de GR noodzakelijk. 

De voorzitter vraagt de deelnemers naar de stand van zaken rondom de collegevorming in de gemeenten. 

Er spelen diverse scenario’s en veel is nog onzeker. De heer Kreijkamp en de heer van Liere geven aan dat zij 

niet beschikbaar zullen zijn. 

De voorzitter spreekt zijn dank uit voor de prettige samenwerking in en met het bestuur van de BghU en dankt 

de heer Geytenbeek voor de stabiele vormgeving van de BghU vanaf de oprichting.  

De voorzitter dankt de deelnemers voor hun inzet. Gelet op een eventueel afscheid van hen, biedt de voorzitter 

allen het boek ZOET & ZOUT (Water en de Nederlanders) van Tracy Metz aan.  

De heer Kreijkamp bedankt mede namens de andere aanwezigen de heer Poelmann voor zijn voorzitterschap. 

 

9999....    SluitingSluitingSluitingSluiting    

De voorzitter sluit de vergadering om 16:00 uur. 

 

 

 

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

 

De voorzitter,                                                                        De secretaris, 

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



 


