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 Conceptverslag AB 

  

  

Behandeld door: Henk Sigmond en Wim Kreukniet 

 

Agendapunt 3 van de vergadering van het algemeen bestuur van  

14 december 2020 

 

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

van 15 oktober 2020 

  

Beslispunten: Vaststellen verslag 

  

 

Aanwezig: A.J.B. van der Klugt (voorzitter), M. Koop, J. Verdoold, R. Egas, S. Brandligt, 

J.G. Bijl, H.B. Sigmond (directeur), J. Kooistra en W. Kreukniet. 

Afwezig met kennisgeving: P. Ouwendijk en D.C.G. Ruseler. 
 

 

 

1. Opening en vaststelling agenda 

 

De voorzitter opent om 15:10 uur de vergadering en heet allen welkom. Afwezig zijn de 

heer Ouwendijk en de heer Ruseler. Mevrouw Koop vervangt de heer Ouwendijk, de heer 

Ruseler heeft zich niet laten vervangen. Er wordt een kort voorstelrondje gehouden ten 

behoeve van de heer Bijl, die na het vertrek van de heer Nieuwland namens de 

gemeente Vlaardingen tot het algemeen bestuur van de RBG toetreedt. 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  

       

 

2. Ingekomen stukken 

 

Van alle deelnemers is bericht ontvangen dat zij geen zienswijze bij de 1e begrotingswij-

ziging 2020 RBG indienen. 

Mevrouw Koop merkt naar aanleiding van het bespreekdocument financiële scenario’s juli 

2020 op dat dit een helder beeld geeft van de situatie, dat ook voor HHD het nodige 

betekent. Zij steunt de RBG in de voorgestelde aanpak en zij heeft er, mede op basis van 

de presentatie die in het vorige overleg is gegeven, vertrouwen in dat de RBG er alles 

aan doet om de schade te beperken. De heer Verdoold sluit zich aan bij de woorden van 

mevrouw Koop. Hij vraagt wanneer een actuele versie van het bespreekdocument 

verwacht wordt. De directeur antwoordt dat op dit moment gewerkt wordt aan de 3e 

kwartaalrapportage die uiterlijk voor 1 november wordt verstrekt. Tevens zal dan met 

geactualiseerde gegevens ook een update van het bespreekdocument worden verzonden. 

De directeur kan vooruitlopend op de presentatie van de 3e kwartaalrapportage al melden 

dat de opbrengsten van de belastingen met name voor de waterschappen de extra 

kosten voor een belangrijk deel zullen compenseren. Ook de heer Bijl is van mening dat 

het een duidelijk stuk is. Hij voegt toe dat Vlaardingen reeds financiële zorgen had en dat 

dit er nog bovenop komt. Alles bij elkaar reden genoeg voor omvangrijke ombuigingen. 

Alleen al voor dit jaar zijn ongeveer zestig aanvullende bezuinigingsvoorstellen gedaan, 

volgend jaar zal hij ook gaan kijken naar samenwerkingsverbanden. 
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De heer Brandligt vindt de 2e kwartaalrapportage helder. De uitspraak van het Hof over 

een teruggaveregeling bij het ondernemersfonds is interessant. Delft kent geen 

teruggaveregeling, maar de uitspraak kan wel gevolgen hebben voor de gemeente 

Vlaardingen. In dit verband merkt de directeur op dat de personeelsmutaties bij 

Vlaardingen voor ons vervelend zijn, omdat het moeilijk is een (vast) aanspreekpunt te 

vinden. De heer Kooistra voegt daaraan toe dat de RBG de uitspraak ongeveer drie 

maanden geleden aan Vlaardingen heeft gemeld. Hij heeft onze hulp aangeboden bij het 

herstellen van de verordening. Daarop is nog geen reactie ontvangen. Op verzoek van de 

heer Bijl zal de heer Kooistra hem de mail toezenden. Daarnaast meldt de heer Bijl dat 

ook hij heeft geconstateerd dat op veel plekken tijdelijke krachten werkzaam zijn. 

Inmiddels is wel een nieuwe gemeentesecretaris aangesteld en wordt er hard gewerkt 

aan een nieuwe organisatie. 

 

3. Conceptverslag AB-vergadering 1 juli 2020 

 

Naar aanleiding van punt 4 van het verslag merkt de directeur op dat van de kant van 

Vlaardingen nog geen reactie is ontvangen op de voorgestelde werkafspraken over het 

verstrekken van door de RBG verzamelde meetgegevens in het kader van de WOZ aan 

gemeenten. De heer Brandligt meldt dat met Delft inmiddels een afspraak voor overleg is 

gemaakt. 

Het verslag wordt vastgesteld. 

 

4. 1e wijziging begroting 2020 RBG 

 

Het bestuur stelt de begrotingswijziging vast. 

 

5. Normenkader 2020 RBG 

 

Het bestuur stelt het normenkader vast. 

 

6. Rondvraag en mededelingen 

 

De directeur meldt dat de RBG graag nieuwe deelnemers krijgt en dat in dat kader de 

heer Kooistra contact heeft gehad met Midden-Delfland, waar bestuurlijk de vraag was 

neergelegd zich te oriënteren op een deelname. Onze bestuursleden zijn de beste 

ambassadeurs, dus voor zover de heer Brandligt met Midden-Delfland contact heeft aan 

hem de vraag. De heer Brandligt heeft reeds kennisgemaakt met deze nieuwe wethouder 

en is bereid dit bij hem aan te kaarten. De RBG zal de heer Brandligt de (digitale) folder 

sturen die de RBG destijds heeft gemaakt. 

Daarnaast meldt de directeur dat in verband met de recente ontwikkelingen rond het 

coronavirus de huisbezoeken in het kader van het project problematische schulden zijn 

opgeschort. Ook de bezoeken aan ondernemers die een dwangbevel ontvangen, zijn 

afgeblazen. Deze bezoeken worden vervangen door het verzenden van brieven inclusief 

nabellen met de klant. We blijven daarmee proberen om in contact te komen met deze 

groep ondernemers. 

De voorzitter licht met name voor de heer Bijl toe dat vooruitlopend op nieuwe wetgeving 

de RBG een pilot is gestart met een andere benadering (waaronder huisbezoeken) van 

een groep die kampt met een jarenlange schuldenproblematiek. Eind van dit jaar zou de 

RBG de uitkomsten van dit project presenteren. Dat zal nu waarschijnlijk begin volgend 

jaar worden, waarbij ook beoordeeld wordt of in het kader van de invordering volstaan 

kan worden met het huidige instrumentarium, of dat nieuw beleid noodzakelijk is. De 

voorzitter biedt aan dat de heer Hoogendam in een korte presentatie de heer Bijl zal 

kunnen bijpraten over ons project. De heer Bijl zal het initiatief hiervoor nemen. 
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7. Sluiting 

 

De voorzitter sluit om 15:40 uur de vergadering, met dank voor ieders inbreng. 

 

 

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

openbare vergadering van 14 december 2020. 

 

 

Het algemeen bestuur van de Regionale Belasting Groep, 

 

directeur,     voorzitter, 

 

 

 

 

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


