
 

Conceptverslag van de vergadering van het 
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d.d. 17 november 2021 

 

 

Nb. in verband met de Coronapandemie is deze vergadering gehouden als een zoom 

bijeenkomst. Op de website van de BSGR is het publiek de mogelijkheid geboden om vooraf 

aan te geven of men deze vergadering via zoom wilde bijwonen; hiervan wilde één persoon  

gebruik maken. 

1. Opening  

De heer Visser opent de vergadering om ca. 12.40 uur en heet de aanwezigen welkom. De heer 

Binnendijk is met kennisgeving afwezig.  

Via de mail is aan de bestuursleden afzonderlijk nog een brief van de gemeente Oegstgeest met 

betrekking tot de procedure rondom de Kadernota ter kennis gebracht. Daarbij is ook de 

Coronarapportage tot en met oktober aan hen toegezonden De heer Visser geeft aan dat deze 

onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd als respectievelijk punt 11a en 11b. 

2. Mededelingen 

Mevrouw Van Kesteren geeft aan dat zij een vijftal mededelingen heeft: 

 Er had zich een inspreker gemeld voor deze vergadering. Hij wilde inspreken naar aanleiding 

van een door de BSGR aan het bedrijf, waar hij als salarisadministrateur werkzaam is, gelegd 

loonbeslag. Hij was evenwel niet voornemens om zonder meer aan het beslag medewerking te 

verlenen. Aangezien het hier een individuele zaak betrof, is aan hem verzocht oftewel een 

machtiging te overleggen dat hij in deze namens het bedrijf het woord voerde of van de 

betreffende belastingschuldige. Aan dat verzoek is door de betreffende persoon niet voldaan. 

Derhalve is niet tegemoet gekomen aan zijn verzoek om hem in de vergadering in te laten 

spreken. 

Aanwezig: Afwezig: 

D.J. Knol, Bodegraven-Reeuwijk  

M. Bunnik, Gouda 

C.L. Visser, Katwijk (voorzitter) 

P. Dirkse, Leiden 

M.E, Huizing, Oegstgeest 

M. Kastelein, Rijnland  

J. Verwoort, Velsen 

M. Cramwinckel, Voorschoten (vanaf 12.50 uur) 

M. Kortleven, Waddinxveen 

H. Schokker, Wassenaar 

A. de Gans, Zoeterwoude 

E.T.M. van Kesteren (directeur) 

D. Binnendijk, Leiderdorp 

 

Publiek: 

- 

 

Verslag: 

R. Vroonland 

Algemeen bestuur 

Verslag – concept 
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  Zij vraagt toestemming om namens het bestuur van de BSGR te mogen instemmen met het 

principeakkoord dat de VNG en de vakbonden zijn overeengekomen met betrekking tot de cao 

Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties. Het bestuur stemt hiermee in. 

 Zij geeft aan dat er hedenmiddag een gesprek plaatsvindt tussen de directeuren van 3 

belastingsamenwerkingsverbanden (SvhW, RBG en BSGR) en de directeur van Centric over 

de zorgen die er zijn over een aantal zaken. De heer Bunnik geeft aan dat hij binnenkort ook 

een ‘open’ gesprek heeft met Centric. Mevrouw Van Kesteren zegt toe dat zij de heer Bunnik 

informeert over de afloop van het overleg dat hedenmiddag plaatsvindt met Centric. 

 In aanvulling op het vorige punt geeft zij aan dat als gevolg van de voorgenomen overgang 

naar een SaaS-oplossing van de Centric belastingapplicatie er een leegloop van 

applicatiebeheerders heeft plaatsgevonden bij de BSGR. Nu blijkt dat de overstap naar de 

SaaS aanzienlijke vertraging heeft opgelopen, wil zij indien nodig eventueel nieuwe 

applicatiebeheerders in dienst nemen. Daarnaast wil zij op het gebied van ICT nauwer samen 

gaan werken met SvhW en de RBG en daarmee ook richting Centric meer gezamenlijk 

optrekken. Het bestuur stemt hiermee in. 

 Zij geeft aan dat het afdelingshoofd WOZ overweegt om de WOZ-beschikking voor huurders 

ingaande 2022 niet meer automatisch op de belastingaanslag af te laten drukken. Zij geeft aan 

dat er dit jaar ca. 600 bezwaarschriften tegen deze beschikkingen zijn ontvangen, waarvan 

75% is ingediend door no cure no pay bureaus (NCNP-bureaus). De behandeling van deze 

bezwaarschriften legt een aanzienlijk beslag op de beschikbare capaciteit binnen de afdeling 

WOZ (Nb. ook voor de WOZ geldt dat er op de arbeidsmarkt niet of nauwelijks personeel is te 

vinden). Inmiddels is de vraag (op basis van jurisprudentie) of er wel een duidelijk financieel 

belang voor huurders is in deze gevallen. De heer Visser geeft aan dat hij, alvorens hierover 

een besluit te kunnen laten nemen, dit graag nader onderbouwd wil zien. Mevrouw Van 

Kesteren geeft aan dat er begin 2022 een memo aan het bestuur zal worden voorgelegd over 

dit onderwerp.                                                                                                                                    

In dit verband geeft mevrouw Van Kesteren aan dat zij onlangs het COELO rapport over het 

verdienmodel van de NCNP bureaus aan de bestuursleden heeft toegezonden. Zij geeft aan 

dat over de uitkomst nog nader landelijk overleg zal gaan plaatsvinden. 

Stand van zaken Kinderopvangtoeslagaffaire 

Mevrouw Van Kesteren geeft aan dat de planning is om begin volgende week te starten met de 

afhandeling van de dossiers van de door de Rijksbelastingdienst (RBD) beoordeelde subjecten. 

Inmiddels is er voor gemeenten (via de VNG) met het Rijk een regeling getroffen voor wat betreft de 

kosten van de administratieve handelingen die de gemeenten (lees in dit geval de BSGR) moeten 

verrichten op het gebied van lokale heffingen voor de afwikkeling van deze dossiers. Dit betreft een 

bedrag van € 150,- per gedupeerde. Dit lijkt overigens aan de hoge kant. Dat bedrag wordt vergoed 

aan de betreffende gemeenten. Het is wel de bedoeling dat deze gelden door de gemeenten daarna 

aan de BSGR worden uitbetaald, gezien het feit dat de BSGR de werkzaamheden heeft verricht.                   

Nb. Voor wat betreft de uitvoering op het gebied van het sociale domein worden afzonderlijke 

afspraken gemaakt. 
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Voor wat betreft de waterschapsheffingen zijn door de Unie van Waterschappen over de kosten van de 

afwikkeling van de dossiers nog geen nadere afspraken gemaakt met het Rijk.                                 

Noot: inmiddels is het voorstel dat voor de waterschapsheffingen per gedupeerde een bedrag van         

€ 75,- wordt betaald, exclusief de combi-aanslagen waar een bedrag van € 150,- voor geldt, zie 

hiervoor. 

Tenslotte vraagt mevrouw Van Kesteren toestemming om te starten met afhandeling van de door de 

RBD beoordeelde dossiers. Zij geeft aan dat de BSGR ook een bedrag van op dit moment ca. € 20K 

zal moeten restitueren aan belastingplichtigen die een openstaande belasting over 2020 in 2021 

hebben betaald (uitvloeisel van het wettelijk moratorium). De BSGR zal dit bedrag bij de individuele 

deelnemers die het betreft in rekening brengen. Zij merkt wel op dat daarbij aan de deelnemers slechts 

kan worden aangegeven om welk bedrag het gaat en het aantal gedupeerden. In verband met de 

vigerende privacyregels kunnen gegevens van individuele gedupeerden niet worden uitgewisseld! 

Het Algemeen bestuur: 

 Stemt in met de formele en feitelijke afhandeling van de huidige door de RBD beoordeelde  

dossiers inzake de kinderopvangtoeslagaffaire. 

Besluitvormend 

3.   AB vergadering 24 juni 2021 

Het Algemeen bestuur: 

 stelt het verslag en de besluitenlijst van de vergadering van het algemeen bestuur van 24 juni 

2021 ongewijzigd vast. 

Alle zaken op de actiepuntenlijst zijn afgerond. 

4. 8-maandsrapportage 

Gelet op de huidige pandemie en de financiële gevolgen die dat voor een aanzienlijk aantal 

belastingplichtigen met zich mee heeft gebracht vraagt de heer Knol nogmaals aandacht voor zijn 

eerdere pleidooi om het maximale aantal incassotermijnen bij automatische incasso op te hogen. De 

overige bestuursleden nemen kennis van zijn verzoek maar zien vooralsnog geen reden om het eerder 

genomen besluit te herzien. 

Het Algemeen bestuur: 

 Neemt kennis van de 8-maandsrapportage en stelt deze vast.  

5. Begrotingswijziging oktober 2021 

Mevrouw Van Kesteren geeft aan dat op basis van de huidige stand van zaken de verwachting is dat 

de BSGR dit jaar met een positief saldo zal afsluiten. Wel plaats zij daarbij twee kanttekeningen: 

 Het positieve resultaat wordt deels veroorzaakt doordat gelden bestemd voor inhuur van 

personeel niet worden uitgegeven omdat de benodigde in te huren personele capaciteit in de 

markt gewoonweg niet voorhanden is hetgeen mogelijk nog consequenties kan gaan hebben 

voor de tijdigheid van de aanslagoplegging in 2022; 



Pagina 4/6 Conceptverslag vergadering Algemeen bestuur d.d. 17 november 2021 

 

 Er zal nog een voorziening moeten worden gevormd ten laste van de jaarrekening 2021 voor 

de financiële vertaling van het principeakkoord inzake de cao SGO.  

Het Algemeen bestuur: 

  Neemt kennis van het voorstel begrotingswijzigingen oktober 2021, de (bijgestelde) 

investeringsplanning 2021 en de extra storting in de bestemmingsreserve GO Velsen ten 

gunste van de daartoe gevormde bestemmingsreserve voor 2021 en de onttrekkingen 2021 

ten laste van de bestemmingsreserves GO en flankerend beleid,  en 

 Stemt in met het verzoek tot vaststelling van de begrotingswijzigingen oktober 2021, de 

(bijgestelde) investeringsplanning 2021 en de extra storting in de bestemmingsreserve GO 

Velsen ten gunste van de daartoe gevormde bestemmingsreserve voor 2021 en de 

onttrekkingen 2021 ten laste van de bestemmingsreserves GO en flankerend beleid. 

6. Normenkader 2022 (Onderdeel ISAE) 

Mevrouw Van Kesteren geeft aan dat de 1e zin van de bijlage (Bijlage 4: Controle raamwerk ten 
behoeve van de ISAE3402 type II rapportage) als volgt dient te worden gelezen: 

“In september 2021 is het controleraamwerk afgestemd met de controllers en externe accountants 
van de deelnemers en de BSGR en dient te worden vastgesteld in de AB vergadering van 17 
november 2021.” 

Het Algemeen bestuur: 

 Neemt kennis van en stemt in met het Normenkader voor de ISAE3402 type II rapportage 
2022. 

7.  Interim managementletter 

De heer Knol geeft aan dat met ingang van 2022 de controle op rechtmatigheid bij de gemeente wordt 

neergelegd bij het dagelijks bestuur. Hij vraagt zich af hoe dat wordt geregeld bij de BSGR. Mevrouw 

Van Kesteren geeft aan dat in de vergadering van juni aan het Algemeen bestuur een voorstel met 

betrekking tot de Verbijzondere Interne Controle (VIC) is voorgelegd. De accountant brengt hierover in 

december nog advies uit. Zij zegt toe dat de VIC op de agenda wordt gezet van de eerste 

bestuursvergadering in 2022, waarbij aan het Algemeen bestuur tevens inzage wordt gegeven op 

welke wijze over de maatregelen in het VIC aan het Dagelijks bestuur wordt gerapporteerd (jaarlijks 

vier maal) en de uitkomsten hiervan over het laatste kwartaal van 2021.  

Het Algemeen bestuur: 

 Neemt kennis van de managementletter 2021. 

8.  Aanpassing kostprijscalculatiemodel 2021 

Mevrouw Van Kesteren licht het voorstel nog toe en geeft aan dat de laatste alinea van het voorstel als 

volgt dient te worden aangepast: 

“Voor het gestelde onder: 

 1 geldt dat deze kosten als verbijzonderde doorrekening buiten de initiële kosten van de 

doorrekening van het KPC-model moeten worden gehouden en daarna als kostenelement aan 

de afzonderlijke deelnemersbijdrage(n) dienen te worden toegevoegd; 
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 2 geldt dat deze kosten als een afzonderlijk product binnen het kostprijscalculatiemodel moeten 

worden opgenomen en volledig aan Rijnland moet worden doorberekend.’ 

Het Algemeen bestuur: 

 Neemt kennis van het voorstel ‘toevoeging aan doorrekening KPC model 2021’ en de daarop in 

de vergadering voorgestelde wijziging en stemt in met deze aanvulling op het 

kostprijscalculatiemodel. 

9.  Aanpassing Treasurystatuut 

Mevrouw Van Kesteren geeft aan dat in de tekst van het reglement als datum van ingang 1 januari 
2021 dient te worden vermeld. 

De heer Bunnik geeft aan dat het reglement wel moet worden gepubliceerd. Dit wordt beaamd. 

Het Algemeen bestuur: 

 Neemt kennis van het advies en de aanpassing van het Treasurystatuut. 

 Het aangepaste ‘Treasurystatuut Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2021’ vast te stellen 
en met ingang van 1 januari 2021 in werking te laten treden onder gelijktijdige intrekking van 
het ‘Treasurystatuut Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland’ vastgesteld op 17 juni 2014; 

 Stemt achteraf in met het feit dat bij de aanbestedingsselectie en het afsluiten van het contract 
met de huidige huisbankier rechtmatig is afgeweken van het vigerende Treasurystatuut. 

10.   Taakoverdracht DataLand naar Kadaster 

De heer Bunnink geeft aan dat ook de gemeente Gouda geen bezwaar heeft tegen het afsluiten van 
een overeenkomst tussen de BSGR en het Kadaster ten aanzien van de gevraagde WOZ-gegevens. 

Het Algemeen bestuur: 

 Neemt kennis van het advies ‘Afsluiten contract BSGR -> Kadaster levering WOZ-gegevens’;  

 Stemt in met het afsluiten van een contract tussen de BSGR en het Kadaster voor de  levering 
van WOZ gegevens ingaande 1 januari 2022; 

 Machtigt de directeur van de BSGR de overeenkomst met het Kadaster te ondertekenen 

Ingekomen brieven 

11.  Brief van gedeputeerde staten van de provincie Zuid- Holland van 29 juli jl. Onderwerp:
  Begroting 2022. 

Het Algemeen bestuur: 

 Neemt kennis van de brief van gedeputeerde staten van de provincie Zuid- Holland van 29 juli 
jl. Onderwerp: Begroting 2022. 

 

11a. Brief gemeente Oegstgeest van 2 november 2021. Onderwerp: moment van toezenden en 
vaststellen kadernota 

De heer Huizing licht de strekking van de brief toe en geeft aan dat er op bestuurlijk niveau behoefte 
bestaat om de consequenties voortvloeiend uit de kadernota’s van de samenwerkingsverbanden in 
samenhang beter te kunnen beoordelen. Op die wijze kan worden bezien of er al dan niet zienswijzen 
moeten worden ingediend door de gemeenteraad en of onderwerpen uit deze kadernota’s mogelijk in 
regionaal verband moet worden besproken. De huidige planning van deze documenten van de 
samenwerkingsverbanden biedt daartoe nu onvoldoende ruimte. 
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Mevrouw Van Kesteren geeft aan dat voldoen aan het verzoek van de gemeente Oegstgeest grote 
consequenties heeft voor de huidige Planning & Controlcyclus van de BSGR. Voor zowel het dagelijks 
als het algemeen bestuur zullen er twee extra vergaderingen moeten worden gepland in de eerste vier 
maanden van het jaar. Daarnaast zal de deadline om de conceptbegroting voor te leggen aan de 
algemeen besturen van de deelnemers (vóór 15 april) dan niet meer haalbaar zijn. 

Het Algemeen bestuur: 

 Verzoekt de directeur een concept antwoord op de brief van de gemeente Oegstgeest op te 
stellen en deze voor te leggen aan de bestuursleden. 

11b. Coronarapportage  

De Coronarapportage tot en met oktober is afzonderlijk nog aan de bestuursleden toegezonden. 

Mevrouw Van Kesteren geeft aan dat er meer kwijtschelding wordt verleend ten opzichte van het 

verleden. Ondernemers hebben, in vergelijking met 2020, minder vaak om uitstel van betaling 

gevraagd, wel lijkt het erop dat de belastingaanslagen vertraagd worden voldaan. Daarnaast blijven de 

invorderingsopbrengsten aanzienlijk achter. Dit effect is qua omvang het grootste voor Rijnland. Zij 

verzoekt de bestuursleden hiermee in de uitkomst van deze geraamde opbrengsten in hun begroting 

rekening te houden. 

12. Rondvraag 

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 

13. Sluiting 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de heer Visser om ca. 13.25 uur de vergadering.     

           =  =  = = =  


