Bijeenkomst:

Bestuursvergadering BghU

Verslaglegging: Monique van der Werf
Datum:

25 juni 2020

Tijdstip:

9.30 – 11.00 uur

Plaats:

De wijze van besluitvorming is vanwege corona maatregelen omgezet naar een digitale
beraadslaging en telefonische vergadering voor stemming.

Aanwezig:
De heer J.C.H Haan (HDSR, Voorzitter bestuur BghU)
Mevrouw M. Vrisou van Eck (directeur BghU, secretaris bestuur BghU)
De heer G.J. Spelt (Lopik)
De heer H. Adriani (Nieuwegein)
De heer D. Smolenaers (De Bilt)
De heer B. de Jong (HDSR)
De heer G. Boonzaaijer (Utrechtse Heuvelrug)
De heer K. van Dalen (Houten)
De heer J.W. Klomps (Stichtse Vecht)
De heer S. Jansen (Zeist)
De heer P. Heijmerink (Bunnik)
Afwezig:
Mevrouw A. Klein (Utrecht)

1.

Opening
a.

De heer Haan heet iedereen welkom en in het bijzonder de heer Heijmerink de nieuwe
bestuurder van de gemeente Bunnik.

Er volgt een korte voorstelronde.
-

Mevrouw Klein is afwezig en er komt geen vervanging. Er is via de mail bevestigd dat ze
akkoord zijn op de voorgestelde besluiten.

De agenda is vastgesteld

b.

Digitale beraadslaging

Er volgt een korte uitleg m.b.t. de digitale beraadslaging. De heer Haan bedankt iedereen
voor hun reacties.
c. Voortgang gevolgen coronamaatregelen voor belastingtaakuitvoering BghU
Mevrouw Vrisou van Eck geeft aan dat deze memo tevens voorziet in een doorkijk richting
de toekomst. Er is meer detailinformatie beschikbaar.
De heer Adriani geeft aan dat het een heldere memo is. Dank hiervoor. De precario
gemeente Nieuwegein is uitgesteld richting het najaar. Het verzoek is om over dit
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onderwerp goed te communiceren richting de regiefunctionarissen en dit mee te nemen in
de planning i.v.m. de politieke besluitvorming.
De heer Haan verzoekt eenieder om hun eigen ideeën en ervaringen te delen met elkaar.
De heer Heijmerink vraagt wat precies de strekking is m.b.t. de precario richting de raad.
De heer Adriani legt uit dat er een politieke wens is m.b.t. het uitbreiden van de terrassen
zonder extra kosten. Maar dit laatste aspect is belastingtechnisch ingewikkeld. Daarom is
de wens om dit politiek goed af te stemmen.
De heer Haan geeft aan dat dit misschien een vraagstuk voor ons allen is en verzoekt de
BghU als intermediair eventuele ervaringen informeel te delen.
Mevrouw Vrisou van Eck geeft aan dat BghU de precario van de gemeente Nieuwegein in
november wil opleggen, in lijn met die van de andere deelnemers, mogelijk met
uitzondering van de terrassen. Wij stemmen hierover af met de regiefunctionarissen.

2.

Mededelingen

Geen mededelingen

3.

Binnengekomen post
a.

Vertegenwoordiging Bunnik
In de bijlage een collegevoorstel van de gemeente Bunnik i.v.m. de vertegenwoordiging van
dhr. Heijmerink in de gemeenschappelijke regeling.

b.

Ontvangen zienswijzen begrotingsstukken, zie agendapunt 6

c.

Ontvangen zienswijzen aanpassing GR op Wnra
Mevrouw Vrisou van Eck geeft aan dat het een kort tijdbestek is geweest. Nog niet alle
zienswijze zijn ontvangen. Welke bekend zijn staan in de beraadslaging en hier zijn ook alle
actualiteiten in verwerkt. Vanuit het HDSR is aangegeven dat er nog geen zienswijze is
ingediend. Deze ligt in oktober voor bij de commissie. Van de gemeente De Bilt hebben wij
een getekende versie m.b.t. de zienwijze mogen ontvangen.

4.

Verslag bestuursvergadering 26 maart 2020
Ter vaststelling

Het verslag vastgesteld.

5.

Bestuursrapportage I-2020
Ter vaststelling

De heer Adriani geeft aan m.b.t. het meerjarenperspectief dat de aanbesteding en vervanging van het
nieuwe ICT-systeem in zijn optiek “business as usual” was. Door interventie van dhr. Vos heeft dit blijkt,
toch een forse impact. Pleidooi om hier vooraf meer bestuurlijke aandacht voor in te regelen. Wat beogen
we, welke keuzes maken we en wat zijn de kosten en hoe verhoudt zich dit m.b.t. de efficiency en de
bedrijfsvoering.
En m.b.t. het plan ”gezamenlijke aanbesteding”, ook hiervoor graag vooraf meer bestuurlijke aandacht.
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De heer Haan, hiervoor graag een risico-inventarisatie maken bij de aanbesteding en keuzes die er zijn
op bestuurlijk en financieel vlak.
Mevrouw Vrisou van Eck, m.b.t. de samenwerking met andere belastingkantoren, door de ondersteuning in
percelen op te knippen bezien we in hoeverre we gezamenlijk kunnen optrekken al dan niet. En onder
externe deskundige begeleiding. We gaan uit van gestandaardiseerde processen om ook in de toekomst zo
efficiënt mogelijk te blijven werken en zo min mogelijk maatwerk.
De heer Jansen, de bestuurlijke vraag is waar sturen wij op, want wij moeten ons kunnen verantwoorden.
Graag dit aanscherpen in de stukken, zodat we weten welk risico aanvaardbaar is en welk risico niet.
De heer Vos geeft aan dat de keuze m.b.t. de investering in het aanbestedingsvoorstel terugkomt. Hier
wordt ook de afweging en de efficiency in genoemd. De reden om de afschrijvingstermijn te benoemen is
puur technisch, waardoor we nu een referentiepunt hebben hoe we de afweging m.b.t. de nieuwe investering
kunnen gaan maken. Door het kennisnemen van het meerjarenperspectief is er nog alle ruimte om dit
meerjarig goed te kunnen invullen.
De heer de Jong geeft aan dat vanuit de unie van waterschappen wordt gewerkt aan een aanpassing en
actualisatie van het belastingstelsel. Graag aandacht hiervoor m.b.t. de aanbesteding.
De heer Haan, concreet; we willen aan de voorkant kunnen sturen. Het is nu een technische correctie. Straks
kunnen we bestuurlijk bewuste keuzes maken en de risico’s afwegen.
De heer Boonzaaijer, wanneer kunnen wij het voorstel tegemoetzien m.b.t. de efficiency en gaan we een
vergelijking doen d.m.v. een benchmark, zodat we kunnen zien hoe dit gaat binnen andere
samenwerkingsverbanden.
Mevrouw Vrisou van Eck geeft aan dat we proberen om de diensten zo efficiënt mogelijk in te kopen, maar
we weten ook dat er maar heel weinig aanbieders zijn. Verder, we werken samen met andere
belastingsamenwerkingen ook via de vereniging LVLB aan benchlearning. We zouden wel via het Regie
overleg kunnen kijken of er behoefte is om parameters toe te voegen.
De heer Adriani wil graag concreet maken op welk moment we dit inhoudelijke gesprek m.b.t. de ICT gaan
voeren dit i.v.m. voorbereiding.
Mevrouw Vrisou van Eck geeft aan dat dit onderwerp in oktober op de agenda komt.
De heer Haan, dit bespreken in het Regie overleg en inbrengen notitie in het overleg in oktober met daar in
wat de meerwaarde zou kunnen zijn van de vergelijking op basis van de gegevens die wij nu hebben.
De heer Spelt zou graag een afvaardiging zien van het bestuur in een samen te stellen werkgroep. Deze zal
zich bezig gaat houden met het programma van eisen en het monitoren van de aanbesteding.
De heer Haan geeft aan dat dit een goede suggestie is en moeten dit ter voorbereiding van het overleg in
oktober samen kijken naar de invulling hiervan.
De heer Jansen is akkoord met de verdere stukken en gaat de vergadering verlaten.

De Bestuursrapportage I-2020 is vastgesteld

6.

Begroting 2021 incl. meerjarenperspectief 2022-2024
Ter vaststelling

De heer Smolenaers, voorstel; kunnen instemmen behoudens uitkomst raad.
De heer de Jong, dank aan de beantwoording. Najaar indienen zienswijze.
Aandachtspunt; er zijn geen afspraken gemaakt m.b.t. een weerstandsratio. Willen we hiervoor als bestuur
een richtlijn opstellen. Graag aandacht hiervoor.
Mevrouw Vrisou van Eck geeft aan dat we hiervoor een kort advies zullen voorbereiden.
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Mevrouw Klein heeft schriftelijk aangegeven dat ze akkoord is met de stukken en de begroting.
De heer Klomps geeft aan om dubbele inventarisatie te voorkomen informatie in te winnen bij andere
gemeenten om te kijken welke gemeenten deze GR al in hun eigen weerstandsvermogen te hebben om het
risico te onderkennen.
De heer Haan geeft aan dat er een inventarisatie gaat plaatsvinden.

Begroting 2021 incl. meerjarenperspectief 2022-2024 is vastgesteld

7.

Tijdelijke verlaging invorderingsrente naar 0,01%
Ter vaststelling
Allen akkoord.

Tijdelijke verlaging invorderingsrente naar 0,01% is vastgesteld

8.

Voorstel vice voorzitter

Mevrouw Vrisou van Eck geeft aan dat er drie deelnemers geen kandidaat zullen voordragen en dat een
kandidaat heeft aangegeven bereid te zijn als niemand de rol wil vervullen. Van de overige deelnemers geen
reactie mogen ontvangen. Mevrouw Klein heeft aangegeven zich aan te sluiten bij de meerderheid.
De heer Haan geeft het woord aan de heer Adriani die bereid is om deze rol op zich te nemen en hij geeft
aan dat het goed is dat deze rol weer vervuld gaat worden.
Allen akkoord.
9.

Voorstel tot benoeming accountant voor het boekjaar 2020
Allen akkoord.

10. Wat verder ter tafel komt

• Vergaderwensen
De heer Haan, we willen straks balans aanbrengen tussen digitaal contact en fysiek bijeenkomen indien dit
wenselijk is. Graag jullie wensen kenbaar maken indien nodig.
Mevrouw Vrisou van Eck vult aan m.b.t. de praktische kant dat de huidige vergaderruimte niet geschikt om
fysiek te kunnen overleggen gezien de 1,5 meter maatregel. Het verzoek is om voor de fysieke
bijeenkomsten een beroep te mogen doen op uw raadzalen.
De heer Haan adviseert dit te inventariseren via de regiefunctionarissen.
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Mevrouw Vrisou van Eck geeft aan dat onze GR, gaandeweg het bestaan is gewijzigd in een bedrijfsvoerings
GR en nog een oude bepaling kent, die slaat op het houden van een openbare vergadering. Het verzoek is
om tijdens onze bespreking m.b.t. de Governance de GR door te nemen.
De heer Haan, concreet; we gaan het gesprek voeren m.b.t. de Governance. Wat voor bestuur en
samenwerkingsverband willen wij zijn. Daarna gaan we kijken welke structuur en GR-afspraken zijn hiervoor
nodig om dit te concretiseren.

• Mondelinge toelichting Informatiememo m.b.t. Samengestelde Objectenregistratie
Mevrouw Vrisou van Eck geeft een korte toelichting. Als BghU zijn wij verantwoordelijk voor een goede
waardebepaling. Voor een goede registratie leunen wij voor onze WOZ-gegevens op de BAG. Deze
objectgegevens worden door meerdere instanties bijgehouden, maar ieder kijkt weer anders naar een
object. We willen graag onze kennis proactief aanbieden aan de deelnemers, om zo objectgegevens van
harmonisatie te gaan voorzien en eenmalige registratie, meervoudig gebruik. Dit is positief ontvangen
tijdens het Regie overleg. We komen met een informatiememo en een Webinar of een bijeenkomst voor de
ambtelijke vertegenwoordigingen.
De heer Adriani geeft aan dat dit onderwerp al eerder aan de orde is geweest, maar heeft hier zelf geen
zicht op. Dit graag bespreken met de gemeentesecretaris.
Mevrouw Vrisou van Eck, als doelgroep worden zij hierbij betrokken.
Historie Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ)
Mevrouw Vrisou van Eck geeft aan dat dit opnieuw een zeer recent verzoek is van de Waarderingskamer en
verzoekt hierin een besluit te nemen, waarna stemming volgt.
Bestuurlijk is er geen draagvlak.
De heer Boonzaaijer, aankondiging; er komt een verzoek richting alle GR n.a.v. de financiële zorgen bij de
verschillende gemeenten m.b.t. een bijdrage.
De heer Klomps, dit gaat over een uniforme korting van 5 % op alle GR.
De heer Adriani geeft aan dit een slecht signaal te vinden. Vanuit de VNG als mede een aantal politieke
partijen is het signaal afgegeven dat ze niet verder willen bezuinigen.
De heer Haan, agenderen voor oktober. Stuk ter bespreking. Signalen verzamelen.
11. Sluiting 10.35

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering BghU van 8 oktober 2020

De voorzitter,

De secretaris,

De heer J.C.H. Haan

Mevrouw M. Vrisou van Eck
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