Concept-verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van Hefpunt gehouden op
maandag 11 december 2017 om 14.00 uur bij Hefpunt in Groningen.

Aanwezig:

De heer B. de Winter, (voorzitter), de heer E. Luitjens, de heer J. Batelaan, de heer A.
Geijsel, mevrouw F. Heeringa, de heer H. Hoiting en de heer C. in ’t Veld.

De heer R. van Loon (secretaris), de heer M. Bos, mevrouw P. Geerdink
(kwartiermaker/beoogd directeur Noordelijk Belastingkantoor) en mevrouw R. Zandberg
(secretariaat).
Afwezig:

1.

De heer E. Berenst en mw. M. Jager (met kennisgeving).

Opening

De heer De Winter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.

2.

Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

3.

Verslag AB-vergadering van 10 juli 2017

Tekstueel:
Er zijn geen tekstuele opmerkingen.
N.a.v.:
-

Het verslag wordt vastgesteld.

4.

Noordelijk Belastingkantoor

Stand van zaken
Mevrouw Geerdink geeft d.m.v. een presentatie de laatste stand van zaken weer over de voortgang
van het Noordelijk Belastingkantoor.
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De volgende onderwerpen komen aan de orde: Bestuur, Werkgroepen, Belastingapplicatie & ICT
Hosting, Schoon Over, Taken & Processen, Kohierplanning 2018, P&O, Communicatie, Huisvesting,
Financiën en Bedrijfsvoering, de Begroting 2018 en Meerjarenraming 2019.

5a.

2e en 3e kwartaalrapportage exploitatie Hefpunt

Ter info.
5b.

Memo 3e kwartaalrapportage belastingopbrengsten waterschappen

Ter info.
De heer Bos geeft een update ten aanzien van de laatste stand van zaken van de
belastingopbrengsten.
De conversie en de ingebruikname van GouwIT heeft meer tijd gekost dan verwacht. Dit heeft
gevolgen gehad voor de productie. Daarnaast is de journalisering nog niet volledig ingericht waardoor
we niet in staat zijn verantwoording af te leggen en de 3e kwartaalrapportage op te leveren. Wanneer
de journalisering klaar is kunnen we verantwoording afleggen aan de waterschappen.
Ten aanzien van de prognose van de belastingopbrengsten over 2017 worden geen wijzigingen
voorzien ten opzichte van de vorige prognose.
Voor de aanslagoplegging heeft het geen gevolgen omdat de aanslagoplegging naar voren is
gehaald. Met betrekking tot de opbrengst vervolgingskosten hebben we een achterstand, een deel
hangt samen met de dwanginvordering, dit zal volgend jaar plaats moeten vinden. We kijken of we
het als balanspost mee kunnen nemen in de afwikkeling van het Noordelijk Belastingkantoor.

In het kader van het Noordelijk Belastingkantoor moet de projectbegroting afgerekend worden.
De controllers van de waterschappen zijn nauw betrokken en hebben inzicht in hoe we er voor staan.

6.

Liquidatie Hefpunt

De heer Bos heeft de liquidatie van Hefpunt met de controllers van de waterschappen en de
accountant besproken. Het is een traject waarin een aantal stappen worden gezet en waar een aantal
formele momenten zitten. Er moet een stappenplan, een liquidatieplan en een kostenplan komen met
daarbij een stukje begeleiding.
De Jaarrekening stellen we eerst vast en vanuit de Jaarrekening kan de liquidatie van Hefpunt
plaatsvinden.
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7.

8.

Overzicht vergaderdata DB en AB 2018

2018

Tijdstip

Onderwerp

DB 16 oktober

13.00 uur

Jaarrekening behandelen

AB 2 november

13.00 uur

Jaarrekening vaststellen

Rondvraag

De heer Van Loon bedankt de AB-leden voor een hele goede samenwerking met de waterschappen.

9.

Sluiting

De heer De Winter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit om 15.15 uur de vergadering.

Datum volgende vergadering
De volgende vergadering van het Algemeen Bestuur is op 2 november 2018 bij het Noordelijk
Belastingkantoor aan de Trompsingel 29 te Groningen, vergaderzaal Napels, 1e verdieping.

, B. de Winter, voorzitter

, H. van Loon, wnd. secretaris
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