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1.

Opening en mededelingen
a.

Digitale beraadslaging vergaderstukken

De heer Haan heet iedereen welkom en deelt mede dat dhr. van Dalen later aanschuift en benoemd de
afwezigen. Hij licht toe dat er gewacht gaat worden met besluitvorming tot er een quorum gevormd is,
zodat er een wettige vergadering plaats kan gaan vinden.
De heer Haan geeft aan dat er weinig reacties waren m.b.t. de digitale beraadslaging, maar dankt
eenieder die een bijdrage heeft geleverd. Dit draagt bij aan een goed verloop van de vergadering.
De heer Haan vraagt of er nog opmerkingen, mededelingen of vragen zijn m.b.t. de agenda.
Mevrouw Vrisou van Eck geeft aan dat er een mededeling vanuit UHR is gekomen. Zij vragen aandacht
voor de communicatie richting de Waarderingskamer.
Mevrouw Vrisou van Eck geeft een korte toelichting over het gesprek met gemeente Laren n.a.v. de
terugkoppeling van het bestuursbesluit. Op 15 oktober heeft het gesprek plaatsgevonden en er is
begrip voor het genomen besluit.
De heer Haan vult aan dat het een kort en helder gesprek was, waarin de gemeente Laren aangaf niet
blij te zijn met de boodschap, maar hier wel begrip voor te hebben.
Verder geen mededelingen.

De agenda is vastgesteld

2.

Verslag bestuursvergadering 8 oktober 2020

De heer Haan vraagt of tekstueel of n.a.v. nog opmerkingen zijn.
Mevrouw Klein geeft aan dat we het opnieuw zouden gaan hebben over de lokale lasten. Dit is
ambtelijk goed opgepakt. Suggestie om een aanvulling op te nemen in het verslag waarom het niet
opnieuw op de agenda is gezet. Verder akkoord.
De heer Haan, concreet n.a.v., als aanvulling opnemen in het verslag.
De heer Smolenaers geeft aan dat voorafgaande aan het overleg op 8 oktober er opmerkingen zijn
gedeeld, maar ziet deze nu niet terugkomen in het verslag.
Mevrouw Vrisou van Eck licht toe dat de samenvatting in Ibabs is toegevoegd. Omdat het een
samenvatting betreft van een aantal punten, is ervoor gekozen om het op deze wijze in Ibabs te
publiceren. Met het verzoek aan eenieder om deze schriftelijke reacties toe te voegen aan het verslag.
De verdere toevoeging van de heer Adriani m.b.t. agendapunt 10 is ook aangepast. N.a.v. de uitvraag
archiefondersteuning hebben we vanuit Nieuwegein een positief antwoord gekregen en gaan we
hiermee aan de slag. Het betreft hier geen fysieke ondersteuning. We proberen dit nu binnen de
materiele lasten op te vangen en komen hierop terug in de 1e bestuursrapportage.
De heer Haan, dank voor de schriftelijke afhandeling.
Het verslag is vastgesteld

3.

Besluiten op aanpassing GR en zienswijzen lidmaatschap WSGO

De heer Haan, toegevoegd in Ibabs de brief van Nieuwegein en het besluit van het HDSR. Dit
agendapunt is door eenieder behandeld en akkoord bevonden. Verder geen vragen.
Besloten iedereen akkoord

4.

Kadernota 2022-2025

De heer Haan geeft aan dat er afgesproken is om de bestuurlijke punten m.b.t. de koers op te
schrijven. Mevrouw Vrisou van Eck geeft een korte toelichting aan de hand van een presentatie. De
afgelopen periode hebben we met alle medewerkers en in samenwerking met de OR per proces de
organisatieontwikkeling doorgenomen. Dit heeft bruikbare input opgeleverd o.a. voor de
procesoptimalisatie vanuit dienstverlening. Sinds 2014 is gericht op de groei binnen het HDSR-gebied.
Nu verder met 10 deelnemers, geraamde belastingopbrengsten van +500 miljoen. We komen nu in een
fase van consolideren en om excellente dienstverlening te bieden, zoals ook beschreven in ons
meerjarenperspectief. We beseffen heel goed dat ons bestaansrecht is vanwege de samenwerking met
onze deelnemers. Hier vinden we ook de maatschappelijke meerwaarde en dat willen we blijven bieden.
Er is indien wenselijk ook een mogelijkheid om schaalvergroting toe te passen voor de nog niet
deelnemende gemeenten binnen HDSR- gebied en ook taakuitbreiding toe te passen. Denk hierbij aan
de SOR. Dat zijn de doelen waar wij ons op willen richten. Zelfservice op zoveel mogelijk fronten, een
beoordeling ‘goed’ van de Waarderingskamer en de juiste belastingopbrengsten voor de deelnemers.
De opgave waar wij nu voor staan is de aanbesteding van de software, procesoptimalisatie en het
projectmatig werken, dit heeft ook impact op de kennisontwikkeling van de medewerkers. Hierbij
moeten we ons ook richten op de ontwikkeling m.b.t. de SOR. BghU heeft veel uitdagingen

aangenomen en gekend, misschien ook wel te veel efficiency geboden. Er is goed werk verricht om
Stichtse Vecht te laten toetreden en op het gewenste niveau te tillen. Daarnaast blijven de bezwaren
van de No cure no pay bedrijven oplopen en dat alles maakt het een uitdaging om de aankomende
ontwikkelingen goed op te vangen. Dit willen we doen om in de komende bestuursrapportage duidelijk
in de P&C stukken de uitgangspunten en keuzes te benoemen waar we mee te maken krijgen. Voor nu
zijn we trots op wat we al bereikt hebben.
De heer Jansen geeft aan dat hij blij is met het feit dat we kiezen voor consolideren in deze kadernota
en het zoeken naar excellente dienstverlening als basis van deze organisatie en spreekt zijn
tevredenheid uit over de doelstellingen. Het goed verwerken in de P&C-documenten is essentieel
hierbij zowel kwalitatief als kwantitatief. Wat verstaan wij onder deze doelstellingen en zijn deze
haalbaar. Net is benoemd dat de organisatie al onder druk staat, de risico’s en dat de opgave groot
zijn. Graag deze risico’s goed in beeld brengen d.m.v. een risico matrix, zodat we als bestuur hierop
kunnen sturen mede aan de hand van beheersmaatregelen. Of als het nodig is op financieel vlak of in
de prestatieafspraken die we met elkaar maken.
De heer van Dalen schuift aan en de heer Haan geeft een korte toelichting m.b.t. het verloop van het
overleg.
De heer Haan, concreet; consolideren en excellente dienstverlening dat zijn de doelen waar we op
moeten sturen en laat zien hoe je deze gaat operationaliseren in de P&C stukken.
Mevrouw Klein, dank je wel voor de presentatie en sluit zich aan bij de heer Jansen.
De heer Smolenaers sluit zich hierbij aan. Het verzoek om de investering van vijf miljoen te benoemen
als risico, zodat we weten hoe groot het risico is en geeft ons ook meer handvatten om te duiden.
De heer Spelt vraagt zich af wat de context is van het ambiëren van een grotere rol in de advisering op
gebied van gemeentelijke belastingen richting gemeenten en waterschapsbelasting. Gaat het hier
richting beleid, want dit kan gevoelig liggen bij de raden. Maar geeft ook aan dat dit ook n.a.v. de brief
van Zeist misschien goed is als BghU aangeeft waar het efficiënter kan bv door beleidsharmonisatie en
waar wij misschien kansen laten liggen. Dit aspect graag concreet maken.
De heer de Jong sluit zich aan bij de gemaakte opmerkingen m.n. het aspect m.b.t. de investering.
Ambtelijk is hier al goed over gesproken en dit behoeft geen verdere toelichting. Nog een aanvulling
over de landelijke ontwikkelingen en de invulling hieraan. Daar ontbreekt het belastingstelsel voor de
waterschappen, deze was de afgelopen jaren onder studie. Afgelopen vrijdag heeft de Unie van
Waterschappen unaniem besloten om een aantal voorstellen richting het ministerie te doen. Het lijkt
dan ook goed dat BghU dit opneemt in de mogelijke ontwikkelingen mede gezien de effecten. Dit
zodat we t.z.t. goed voorbereid zijn. Complimenten voor het stuk.
De heer van Dalen, complimenten voor het stuk en heeft verder geen opmerkingen.
De heer Vos geeft aan de risico matrix m.b.t. de aanbesteding te zullen opnemen in de begroting. De
begroting bevat al een uitgebreide risico matrix waarbij we alle risico’s wegen en afzetten tegen ons
weerstandsvermogen. Specifiek voor de aanbesteding zal er een voorstel komen. Hierin komt expliciet
te staan welke risico’s we lopen en dit betreft dan een voorstel met meerdere scenario’s omdat we in
percelen gaan aanbesteden.
De heer Haan, de suggestie is om de risico matrix te agenderen, zodat we zicht hebben op de opbouw
en het volgen van deze risico’s.
De heer Vos geeft aan dat deze standaard bij de begroting zit, maar gaan hier een vervolg aan geven.
Mevrouw Vrisou van Eck, advies pagina 8. Hier staat beschreven o.a.:
. Meer gebruik van metadata voor advisering (zowel in- als extern);
• Onderzoeken en inzet op gebied van kunstmatige intelligentie;
• Inzetten op meer persoonlijk contact met klanten;
De uitwerking hiervan komt in april op de agenda. Het is niet de bedoeling om op de stoel te gaan
zitten van de beleidsambtenaar, maar wel als er een beleid ontwikkeld gaat worden dat er aan de
voorkant meegedacht kan gaan worden over de uitvoeringsconsequenties. De SOR is hier een goed
voorbeeld van.

De heer Spelt geeft aan dat dit document nu naar de raden gaat. En deze zouden het kunnen lezen als
dat BghU in de beleids hoek gaat zitten. Misschien moeten we het scherper maken,
beleidsharmonisatie, de voordelen hiervan. Graag stelliger formuleren.
Concreet, mevrouw Vrisou van Eck gaat de heer Spelt benaderen voor de juiste formulering. Voor de
juiste formulering m.b.t. de nieuwe landelijke ontwikkelingen gaat mevrouw Vrisou van Eck de heer de
Jong benaderen.
De heer Haan geeft aan dat dit onder mandaat is besloten. Als bestuur en organisatie willen we hierop
sturen en tillen we het samenspel op een hoger niveau.
De kadernota is vastgesteld
De heer Jansen geeft aan dat Zeist een tekstsuggestie gedaan heeft, deze is verwerkt in de reactie en in
de aangepaste kadernota. Complimenten voor de verwerking hiervoor.
5.

Voortgangsrapportage aanbesteding software

De heer Haan geeft een korte toelichting m.b.t. de rapportage en geeft Marieke het woord.
Mevrouw Vrisou van Eck geeft een samenvatting van het overleg. De heer Adriani en de heer Klomps
hebben vanuit het bestuur de honneurs waargenomen en gaan dit ook voortzetten. We hebben het wat
scherper gemaakt, de risico’s zijn besproken en we hebben het specifiek gehad over de kavels.
Toevoeging gedaan m.b.t. de verantwoordelijkheden, dit voor een goede borging.
Verder zijn hier geen opmerkingen over.
De heer de Haan, nemen we kennis van.
6.

Financiële positie gemeenten en efficiency

De heer Haan geeft aan dat er een heldere memo ligt en geeft het woord aan de heer Jansen.
De heer Jansen geeft aan dat er voldoende over gesproken is, toevoeging tekst en de opmerking van de
heer Spelt. Ook door meer gemeenschappelijk op te pakken kunnen we een efficiency toevoegen. Dit is
een mooi perspectief om tot nieuwe dingen te kunnen komen. De brief van Zeist is ook hierop gericht.
En geeft aan dat BghU binnen de mogelijkheden al het maximale doet en is tevreden met het memo.
Verder geen opmerkingen

7.

Wat verder ter tafel komt
a.

Voortgang aanbevelingen accountant

Mevrouw Vrisou van Eck, graag dit voor kennisgeving aannemen.
Allen akkoord

b.

Bijzonderheden mandaatgebruik (terugblik 2019)

Mevrouw Vrisou van Eck geeft aan dat we zouden terugblikken eind 2020 of er nog bijzonderheden
waren. Geen bijzonderheden te melden behalve bij het aanstellen van de heer Vos of dit qua timing uit
zou komen. Dat was het geval. Zijn er toch nog meer momenten geweest, dan hoor ik dit graag. Eind
volgend jaar gaan we weer terugkijken.
De heer Haan geeft aan dit expliciet besproken te hebben met mevrouw Vrisou van Eck. De bestuurlijke
risico’s zitten soms in het feit of er genoeg feeling is met elkaar om ambtelijk oplossingen te zoeken
voor onderwerpen die bestuurlijk een issue zouden kunnen worden.

Mevrouw Vrisou van Eck vraagt het bestuur om in te stemmen met het verzoek om de accountant uit te
nodigen voor het volgend overleg in april als de jaarstukken 2020 en het accountantsverslag op de
agenda staan.
Allen akkoord

De heer Jansen reageert op het ingebrachte punt van UHR ten aanzien van de beslaglegging in het
kader van het Tozo. Dit speelt in ons gebied. In lijn met het antwoord wat er is gegeven in de
beraadslaging is dit probleem gezamenlijk goed opgepakt. Complimenten hiervoor.
De heer de Jong geeft aan dat er weer uitgebreid is gerapporteerd over de corona effecten. De
verwachtingen lijken toch uit te komen. Dank voor de analyse.

8.

Sluiting

De heer Haan wenst eenieder fijne feestdagen en een goede gezondheid voor 2021.

