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Commissie  
Financiën en Algemene Zaken 
 

Conceptverslag commissievergadering Financiën en Algemene Zaken van 5 april 2017 

 

 

Aanwezig:  de heren In ‘t Veld (voorzitter), Batelaan (portefeuillehouder), Assies, Blaauw,   

         Bolhuis en mevrouw Ten Have Mellema  

         de heer Bolding, controller (secretaris) en mevrouw Ampak, bestuurs- en  

         managementassistente (verslag)  

 

Afwezig:    mevrouw Potharst 

 

Aanwezig op de publieke tribune: de heren Feijen, Fonhof en Hofstra (leden algemeen bestuur  

             waterschap Hunze en Aa’s) 

 

 

 

1. Opening  

   

  De heer In ‘t Veld opent de vergadering van de commissie Financiën en Algemene Zaken (FAZ)  

  en heet een ieder welkom.  

   

 

2.  Mededelingen 

 

Er zijn geen mededelingen. 

 

  

3.  Verslag vergadering d.d. 8 maart 2017 

 

 Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  

 

   

4.  Agenda vergadering algemeen bestuur d.d. 19 april 2017  

 

   De agenda wordt voor kennisgeving aangenomen.  

 

     

5.  Gemeenschappelijke regeling Noordelijk Belastingkantoor 

 

De heer Batelaan licht toe dat het dagelijks bestuur van Hunze en Aa’s de ontwerpversie van de 

gemeenschappelijke regeling (GR) heeft vastgesteld in de vergadering van 21 maart 2017. 

Inhoudelijk wijzigingen aanbrengen in de regeling is in principe niet aan de orde, immers via 

mandatering aan het dagelijks bestuur en door onze vertegenwoordiging in het voorlopig bestuur 

van het NBK, is de inbreng van Hunze en Aa’s in de ontwerpversie doorgevoerd.  

De heer Batelaan zal de eventuele op- en aanmerkingen van het algemeen bestuur op de 

ontwerpversie van de regeling kenbaar maken in het voorlopig bestuur NBK. 
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De heer Bolhuis merkt naar aanleiding van het bestuursvoorstel; Bestuurlijke relevante 

onderwerpen uit de GR; Zeggenschap en stemverhouding (pagina 3) op dat ‘one man one vote’ 

wrijving kan geven en een punt van aandacht is. 

De heer Batelaan merkt op dat je als moederorganisatie de ene keer voordeel hebt van deze 

wijze van zeggenschap en stemverhouding, een andere keer zal je mogelijk nadeel ondervinden. 

Basisuitgangspunt is onderling vertrouwen om samen de synergievoordelen te behalen. 

 

De heer Blaauw vraagt naar aanleiding van de Ontwerpversie GR Noordelijk Belastingkantoor; 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen; artikel 3. De bedrijfsvoeringsorganisatie; lid 2 (pagina 2) in 

hoeverre de GR gebonden is aan Groningen als vestigingsplaats.  

De heer Batelaan antwoordt dat er te zijner tijd een evaluatie zal plaatsvinden. Hierin wordt ook 

de rechtsvorm en dus ook dit punt van de regeling meegenomen. Er is niet op voorhand bepaald 

dat Groningen te allen tijde de vestigingsplaats moet zijn. 

 

De heer Blaauw vraagt naar aanleiding van de Ontwerpversie GR Noordelijk Belastingkantoor; 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen; artikel 4. Taken; lid 5 (pagina 2) en Hoofdstuk 5. Regeling; 

artikel 24. Toetreding; lid 3 (pagina 5) wat precies bedoeld wordt met de in artikel 4 genoemde 

andere overheden. In artikel 24 worden alleen gemeenten en waterschappen genoemd. 

De heer Batelaan licht toe dat er twee vormen zijn. Er kan een dienstverleningsovereenkomst 

met het NBK worden afgesloten door overheden (bijvoorbeeld ook provincie) of er kan worden 

toegetreden tot de GR door waterschappen en/of gemeenten.  

 

De heer Blaauw merkt naar aanleiding van de Ontwerpversie GR Noordelijk Belastingkantoor; 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen; artikel 6. Overgedragen overige bevoegdheden; lid 7  

(pagina 3) op dat het recht op het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van de belasting bij 

het algemeen bestuur van Hunze en Aa’s ligt.  

De heer Batelaan geeft aan dat de moederorganisaties het beleid en de kaders stellen 

waarbinnen de GR handelt. Dit wordt toegelicht in artikel 4. Taken; lid 3 op pagina 2. Artikel 6 

beschrijft de bevoegdheden van het dagelijks bestuur NBK binnen het vastgestelde beleid. 

 

De heer Blaauw vraagt naar aanleiding van de Ontwerpversie GR Noordelijk Belastingkantoor; 

Hoofdstuk 2. Bestuur een toelichting op artikel 7. Samenstelling; lid 5 (pagina 3). 

De heer Bolding licht toe dat het hier ontslag bij het NBK betreft en niet bij de moederorganisatie. 

 

De heer Blaauw vraagt naar aanleiding van de Ontwerpversie GR Noordelijk Belastingkantoor; 

Hoofdstuk 2. Bestuur een toelichting op artikel 8. Besluitvorming (pagina 3) of telefonisch 

vergaderen tot de mogelijkheid behoort. 

De heer Bolding antwoordt dat de leden van het bestuur tijdens een vergadering tegenwoordig 

dienen te zijn. Een telefonische vergadering voldoet hier niet aan. 

 

De heer Blaauw merkt naar aanleiding van de Ontwerpversie GR Noordelijk Belastingkantoor; 

Hoofdstuk 4. Organisatie; artikel 20. Ambtelijke organisatie; lid 5 (pagina 4) op dat zijns inziens 

aanstelling, schorsing en ontslag van ambtenaren door het bestuur erg ver gaat. Logischer is 

deze bevoegdheid bij de directeur te leggen. 

De heer Batelaan geeft aan dat het traject voor aanstelling, schorsing of ontslag door de directeur 

wordt uitgevoerd en de formele ondertekening door de voorzitter geschiedt. De heer Batelaan 

neemt de opmerking van de heer Blaauw mee. Opgemerkt wordt dat dit in de praktijk veelal 

gemandateerd wordt aan de directeur. Dit kan op grond van artikel 2, lid 4. 
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De heer Hofstra vraagt of de kosten zoals opgenomen in de begroting overeenkomen met de 

daadwerkelijke kosten van de oprichting van de GR. Ook vraagt de heer Hofstra of het proces 

nog volgens schema loopt. 

De heer Batelaan licht toe dat binnenkort een nieuwsbrief zal worden uitgebracht. Hierin wordt 

uitvoerig ingegaan op de huidige stand van zaken.   

 

De heer Feijen merkt op dat GR-en zelfstandig kunnen toetreden tot andere organisaties. Hij 

vindt dit ongewenst. Hierover staat niets in de ontwerpversie. 

De heer Batelaan zegt toe deze opmerking (ambtelijk) mee te nemen en zal kijken hoe dit 

geborgd kan worden in de regeling. 

 

Bevindingen  

 De commissie neemt kennis van het voorstel om: 

  - kennis te nemen van de invulling van de bestuurlijke relevante onderdelen van de ontwerpversie  

    van de gemeenschappelijke regeling; 

  - de portefeuillehouder FAZ, de heer Batelaan, als bestuurslid te benoemen in het bestuur van  

    het NBK en mevrouw Heeringa als diens plaatsvervanger. 

   

 

6.  Rondvraag  

 

  Er wordt geen gebruik gemaakt van dit agendapunt. 

 

 

7.  Sluiting  

 

  De heer In ‘t Veld sluit de vergadering en dankt een ieder voor zijn/haar inbreng.  

 

 

Gewijzigd/ongewijzigd vastgesteld in de vergadering van 24 mei 2017.  

 

 

 

Jans Bolding,      Cees in ‘t Veld,  

secretaris      voorzitter 


