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 Conceptverslag AB 

  

  

Behandeld door: Henk Sigmond en Wim Kreukniet 

 

Agendapunt 4 van de vergadering van het algemeen bestuur van  

1 juli 2020 

 

Onderwerp: Verslag van de vergadering van het algemeen bestuur van de RBG 

van 5 december 2019 

  

Beslispunten: Vaststellen verslag 

  

 

Aanwezig: A.J.B. van der Klugt (voorzitter), P. Ouwendijk, J. Verdoold, R. Egas, D.C.G. 

Ruseler, S. Brandligt, H.B. Sigmond (directeur), J. Kooistra en W Kreukniet 

 

Afwezig met kennisgeving: S. Nieuwland 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

 

De voorzitter opent om 14:00 uur de vergadering en heet allen welkom. De agenda 

wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

             

2. Ingekomen en verzonden stukken 

 

Het bestuur neemt kennis van het persbericht waarin de werkgeversvereniging Vwvw 

melding maakt van het onderhandelaarsakkoord over de Cao 2020. 

 

 

3. Conceptverslag AB-vergadering 3 juli 2019 

 

Het verslag wordt vastgesteld met dank aan de opsteller. 

 

 

4. Aanwijzen accountant, vaststellen Controleprotocol 2019 – 2020, 

Normenkader 2019 en wijziging berekeningsmethode voorziening dubieuze 

debiteuren 

 

De voorzitter memoreert dat de accountant vorig jaar een wijziging van de berekenings-

methode dubieuze debiteuren te snel vond gaan. De RBG heeft toen geadviseerd een 

bestemmingsreserve voor dit doel aan te leggen. De heer Ruseler informeert naar de 

omvang van de post dubieuze debiteuren voor de gemeenten, omdat beide waterschap-

pen blijkbaar zelf geld doteren, maar de gemeenten niet worden genoemd. De heer 

Kooistra antwoordt dat het effect van de wijziging van de berekeningsmethode vooral 

van belang is voor oudere jaren. De gemeenten zijn recenter aangesloten, waardoor het 

effect voor hen kleiner is. Daarom is aan hen geen voorstel gedaan de voorzieningen aan 

te vullen. De RBG zal de waterschappen per brief verder informeren. 

De heer Ouwendijk vraagt of duidelijk is dat de kosten voor de controle GOAW (grens-

overschrijdend afvalwater) zoals is vermeld op blz. 6 van het auditplan, voor rekening  

  



01.07.20-4 

 

2 

 

van de waterschappen komen. Daarnaast informeert de heer Ouwendijk naar de even- 

tuele financiële relatie met de reviewdossiers. De heer Kooistra antwoordt dat dit binnen 

de reikwijdte van de offerte valt. Het is voorgekomen dat, nadat de RBG de opdracht aan 

de accountant had verstrekt, een van de deelnemers de kaders van de controle had 

bijgesteld. Dit had onverwachte gevolgen voor de RBG. In de offerte is rekening 

gehouden met hoe het controleprotocol van de deelnemers is vastgesteld. Voor de GOAW 

fungeert de RBG slechts als leverancier van gegevens ten behoeve van de onderlinge 

afrekening van de waterschappen. De kosten van de controle hiervan zijn voor hun 

rekening. 

 

5. Pilot problematische schulden 

 

De voorzitter memoreert de sessie over dit onderwerp die vorige week in het bijzijn van 

de wethouders gehouden is. Hier heeft de RBG laten zien welke activiteiten in het kader 

van de pilot worden uitgevoerd. Uitvoering van de pilot brengt kosten met zich mee. Het 

voorstel is € 250.000 te dekken uit het jaarresultaat 2019 en toe te voegen aan de  

€ 200.000 die we voor 2020 al begroot hebben voor de herziene procedure bij het 

bepalen van de beslagvrije voet. 

De directeur meldt de laatste resultaten van de pilot van 700 klanten. Uit deze groep zijn 

200 klanten aangeboden aan het Inlichtingenbureau, die in de afgelopen vier jaar geen 

kwijtschelding hadden aangevraagd. Van deze 200 klanten blijkt 75 % in aanmerking te 

komen voor kwijtschelding. Voordat we deze werkwijze toepassen voor de hele pilot, 

moeten we onderzoeken in hoeverre we in conflict kunnen komen met de privacyregels. 

De Nationale Ombudsman steunt deze werkwijze, want ze is in het voordeel van de 

klant, maar feitelijk mag onderzoek door het Inlichtingenbureau alleen met instemming 

van de klant. De resterende groep van 500 klanten gaan we zelf screenen via onder 

andere huisbezoeken. Een korte discussie volgt over een vertaling van deze werkwijze in 

beleid. Besloten wordt eerst de pilot af te ronden en feitenmateriaal te verzamelen en 

dan beleid te laten vaststellen door het algemeen bestuur. 

De heer Ruseler is blij met de aanpak van de groep klanten met problematische schulden 

en wil dat ook graag melden aan de raad. Daarnaast is hij benieuwd naar hoe we nieuwe 

klanten in een vroegtijdig stadium signaleren en vraagt hij zich af hoe we zouden kunnen 

samenwerken met gemeenten en of de noodzakelijke gegevensuitwisseling wettelijk 

mogelijk is. De heer Ouwendijk meldt in dit verband dat de Stichting Aanmeldpunt Den 

Haag bij Delfland op bezoek is geweest en met hem gesproken heeft over de mogelijk-

heden voor vroegsignalering. Hij zal het ambtelijk verslag dat van dit overleg gemaakt is, 

aan de RBG aanbieden. De heer Brandligt voegt toe dat in Delft gewerkt wordt met 

Emma (eerder melden minder achterstand). Dit is een soortgelijk project, waaruit blijkt 

dat alle gemeenten zoekend zijn naar een goede oplossing voor dit probleem. 

Afgesproken wordt dat de RBG informatie zal verstrekken over waar de RBG mee bezig is 

en dat een presentatie bij een waterschap of gemeente altijd mogelijk is. 

Op voorstel van de voorzitter wordt de 1e alinea van de notitie aangevuld met het 

argument dat in het kader van het Interbestuurlijk Programma, een samenwerkings-

overeenkomst tussen Rijk, VNG, UvW en IPO, is afgesproken dat alle overheden zich 

gaan inzetten om iets te doen aan de problematische schuldenproblematiek. Daarnaast 

wordt aan de definitie van problematische schulden het woord “structurele” toegevoegd. 

Met deze wijzigingen stelt het bestuur de notitie vast. 

 

6. Prognose financieel resultaat t/m augustus 2019 

 

De voorzitter vat samen dat de prognose er goed uitziet en volgend jaar het positieve 

resultaat waarschijnlijk zal resulteren in een terugstorting aan de deelnemers. Het 

bestuur neemt ook kennis van de interne begrotingswijziging en complimenteert de 

directeur met het voorlopige resultaat. 
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7. WOZ-BAG en levering historische WOZ-gegevens 

 

De voorzitter memoreert dat de RBG in het kader van de uitvoering van de WOZ een deel 

van de BAG-werkzaamheden uitvoert en dat de RBG deze gegevens om niet aan de 

deelnemende gemeenten aanbiedt. De directeur voegt toe dat de RBG dat structureel 

kan doen en dat het daarom goed is hierover werkafspraken te maken en deze te 

formaliseren. Hij heeft bij de BAG-afdelingen van de gemeenten in meer of mindere mate 

de angst bespeurd dat de RBG hun totale werkzaamheden gaat overnemen, maar dat is 

geenszins het geval. 

 

8. Rondvraag en mededelingen 

 

De heer Brandligt meldt dat de heer Van der Kraan per 1 december de nieuwe gemeente-

secretaris van Delft is. Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

9. Sluiting 

 

De voorzitter sluit om 14:35 uur de vergadering, met dank voor ieders inbreng. 

 

 

Aldus vastgesteld door het algemeen bestuur van de Regionale Belasting Groep in de 

openbare vergadering van 1 juli 2020. 

 

 

Het algemeen bestuur van de Regionale Belasting Groep, 

 

directeur,     voorzitter, 

 

 

 

 

H.B. Sigmond     drs. A.J.B. van der Klugt 


