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Vergadering Bestuur Noordelijk Belastingkantoor 

 

Datum: maandag 2 oktober 2018 om 16.00 uur bij het Noordelijk Belastingkantoor Trompsingel 

29, Groningen 

 

Aanwezig: de heer E. Luitjens (DB lid Waterschap Noorderzijlvest), voorzitter 
de heer B. de Winter (DB lid Wetterskip Fryslân), vice-voorzitter 
de heer T. Schroor (wethouder gemeente Groningen) 
de heer J. Batelaan (DB lid Waterschap Hunze & Aa's) 
mevrouw P. Geerdink (directeur Noordelijk Belastingkantoor) 
de heer M. Bos (controller Noordelijk Belastingkantoor) 
mevrouw W. Mulder (secretariaat) 
 

Afwezig: - 

 

 
1. Opening en vaststellen agenda 

De nieuwe voorzitter, de heer Luitjens, opent de vergadering. Voorafgaand aan de bestuursvergadering 

hebben de bestuurders kennisgemaakt met de leden van de OR van het Noordelijk Belastingkantoor. De 

OR maakt een verslag van het gesprek, dit verslag zal worden verspreid onder de bestuursleden. De agenda 

voor dit bestuurlijk overleg wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

2. Mededelingen en ingekomen stukken 
     Mededelingen mondeling: 

• De herinneringen/aanmaningen en dwangbevelen zullen, na de verminderingsrun, verstuurd 

worden op 20 oktober. Het Dagblad van het Noorden is ingelicht. De journalist heeft voorgesteld 

om in de zaterdageditie een dubbelinterview te houden met de eigenaren (de 

waterschappen/gemeente, bij monde van de voorzitter) en de uitvoeringsorganisatie (bij monde 

van de directeur van het Noordelijk Belastingkantoor). Hiermee wordt ingestemd. De 

communicatiemedewerkers zullen gezamenlijk de inhoudelijke voorbereidingen treffen. 

• De wethouder van de Gemeente Leeuwarden is met het Hoofd Belastingen op bezoek geweest 

bij het Noordelijk Belastingkantoor. Dit gesprek was de derde bestuurlijke ontmoeting. Namens 

het Noordelijk Belastingkantoor waren aanwezig bestuurder De Winter, de manager Invordering 

en de directeur. Onderwerp van gesprek was de samenwerking op het gebied van de 

kwijtschelding. Gemeente Leeuwarden heeft aangekondigd de kwijtscheldingsdienstverlening 

ook in 2019 af te nemen bij het Noordelijk Belastingkantoor. Over de (financiële) afwikkeling van 

de kwijtscheldingsaanvragen zal ambtelijk verder gesproken worden.  

Afgesproken was dat gemeente Leeuwarden vóór 2 oktober haar definitieve standpunt ten 

aanzien van gemaakte kosten in 2018 kenbaar zou maken: dit is niet gebeurd. Wel zijn er na het 

gesprek op ambtelijk niveau meerdere (telefonische) gesprekken gevoerd zoals afgesproken.  

• De voorbereiding op een bestuurlijk voorstel voor een onafhankelijke risicoanalyse ICT van het 

Noordelijk Belastingkantoor heeft plaatsgevonden en heeft geleid tot een offerte van het 

gerenommeerde bureau VKA. De opdrachtformulering van de risicoanalyse is gezamenlijk (ICT 

Groningen, waterschap Noorderzijlvest, Noordelijk Belastingkantoor) besproken. GouwIT is 
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uitgenodigd en geïnformeerd. De offerte voor de 1e fase van het onderzoek zal ter accordering 

per mail worden voorgelegd aan de bestuurders.  

• Er is een datalek geconstateerd, hierbij zijn de richtlijnen gevolgd volgens de procedure en de 

Functionaris Gegevensbescherming (FG) ingelicht. Het onderzoek is nog niet afgerond. De 

bestuurders zullen op zeer korte termijn worden geïnformeerd zodra de uitkomsten van dit 

onderzoek bekend zijn. Vooralsnog lijkt dit datalek niet door het Noordelijk Belastingkantoor of 

DataB te zijn veroorzaakt. Zodra er in het vervolg een melding wordt gedaan aan de autoriteiten 

in het geval van een datalek wordt het bestuur per mail direct ingelicht. 

• Bestuurder Ton Schroor neemt in december afscheid als wethouder van de gemeente Groningen. 

De bestuursvergadering van het Noordelijk Belastingkantoor op 3 december zal zijn laatste 

vergadering zijn. Na 1 januari 2019 zal er naar verwachting een nieuwe bestuurder aantreden. 

Voorgesteld wordt om een klein inwerkprogramma te maken in verband met de specifieke 

kennisoverdracht.  

• In het AB van het Wetterskip Fryslân is er een verwachte meerderheid voor het aanbrengen van 

het logo van het Wetterskip Fryslân op documenten en uitingen van het Noordelijk 

Belastingkantoor. Besproken is dat het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor op een 

eventueel voorstel hiertoe een gezamenlijk besluit neemt.  

• In reactie op een bericht op facebook over onvrede bij de gemeente Dongeradeel (DDFK) over de 

dienstverlening van het Noordelijk Belastingkantoor, zal een bestuurlijke afspraak worden 

gemaakt met de wethouder van deze gemeente. Ambtelijk zal dit gesprek worden voorbereid. 

 

3. Concept notulen vorige vergadering  

De notulen van de vergadering van 19 juli 2018 worden vastgesteld. 

 

4. Eindafrekening incidentele kosten businesscase Noordelijk Belastingkantoor   

Het bestuur besluit:  

• Het niet-ingevulde deel van de taakstelling van 12,3 fte (te plaatsen medewerkers SSC gemeente 

Groningen bij het Noordelijk Belastingkantoor) te compenseren voor 150% van de personele 

lasten. 

• 50% van de jaarkosten van de detachering van 1,56 fte en de volledige opleidingskosten, tezamen 

een bedrag van € 74.444,- te dekken uit het frictiekostenbudget. 

 

Het bestuur neemt kennis van: 

• De afrekening van de incidentele kosten en de actuele terugverdientijd van 3,4 jaar. 

 

De waterschapsbestuurders verzoeken om een compacte notitie ter afsluiting van het project oprichting 

Noordelijk Belastingkantoor ten behoeve van de Algemene Bestuurders van de Waterschappen. 

 

5. Voorstel vervolg Bestuurdersbulletins 2019 ev.  

Het bestuur besluit akkoord te gaan met het voorstel voor de toekomst van de Bestuurdersbulletins, zoals 

beschreven in de notitie, namelijk: 

• In 2018 nog twee reguliere Bestuurdersbulletins uit te brengen, in oktober (is al voorbereid) en in 

december. 
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• Vanaf 2019 het Bestuurdersbulletin in te zetten als incidenteel communicatiemiddel, het 

verschijnt alleen als daar aanleiding toe is (door ontwikkelingen of op verzoek) en in compacte 

vorm. 

 

6. 2e kwartaalrapportages belastingopbrengsten  

Het bestuur neemt kennis van de 2e kwartaalrapportages per deelnemer 

 

7. 2e kwartaalrapportage exploitatie Noordelijk Belastingkantoor   

Het bestuur besluit de 2e kwartaalrapportage 2018 van de exploitatie van het Noordelijk Belastingkantoor 

vast te stellen. 

 

8. Financiering project invlechting Haren   

Het bestuur neemt kennis van/bespreekt de brief van de bestuurlijke Stuurgroep  

Herindeling Groningen, Haren en Ten Boer d.d. 21 september 2018 waarin bevestigd wordt dat: 

• de bestuurlijke Stuurgroep instemt met het Projectplan waarmee het bestuur van het Noordelijk 

Belastingkantoor op 19 juli 2018 heeft ingestemd; 

• de bestuurlijke Stuurgroep instemt met de bijbehorende projectbegroting ad  

€ 565.642,- onder de voorwaarde dat betrokken medewerkers van Haren in het Noordelijk 

Belastingkantoor worden geplaatst; 

• de bestuurlijke Stuurgroep instemt met het vergoeden uit het ‘frictiekostenbudget herindeling’ van 

de werkelijke uitgaven die worden gedaan in het kader van de invlechting conform het Projectplan, 

de begroting en de bijbehorende afspraken; 

• de belastingtaken in Haren op dit moment worden uitgevoerd door 3,2 fte, waarvan er naar 

verwachting 2 inhoudelijke medewerkers zullen willen overstappen naar het Noordelijk 

Belastingkantoor; 

• bij de plaatsing van de Harense medewerkers het functieboek van het Noordelijk Belastingkantoor 

van toepassing is. 

 

 

Het bestuur besluit: 

• Om de bijgevoegde definitieve projectbegroting ad € 565.642,- vast te stellen; 

• Om de formatie van het Noordelijk Belastingkantoor te vergroten met de benodigde formatie voor de 

inhoudelijke medewerkers vanuit Haren die aangeven geplaatst te willen worden bij het Noordelijk 

Belastingkantoor op basis van het functieboek van het Noordelijk Belastingkantoor; 

• Om de betreffende belastingmedewerkers uiterlijk op 1 januari 2019 te plaatsen bij het Noordelijk 

Belastingkantoor. 

 

9. Actuele stand van zaken/voortgang invlechting Haren 

De voortgangsrapportage beschrijft de voortgang van het project herindeling GHTB binnen het Noordelijk 

Belastingkantoor. 

 

10. Actuele stand van zaken/voortgang Noordelijk Belastingkantoor 
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In deze bestuurlijke voortgangsrapportage wordt het bestuur geïnformeerd over de voortgang van de 

organisatie. Zodra het rapport van de Waarderingskamer is ontvangen zal deze ter informatie aan de 

bestuurders worden gezonden. 

 

11. P&C cyclus 2019 

Het bestuur neemt kennis van de bestuurlijke P&C kalender 2019. 

 

12. Vergadercyclus 2018/Voorstel vergadercyclus 2019 

Het bestuur besluit om de vergadering van 5 november 2018 te laten vervallen en de onderwerpen te 

behandelen op 3 december 2018. 

Ten aanzien van het vergaderschema van 2019 wordt gekeken of de vergadering op donderdag 11 juli 2019 

kan worden verplaatst naar maandag 8 juli 2019. 

 

13. Rondvraag en w.v.t.t.k.  

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 

 

14. Afsluiting 

Om 17.45 uur sluit de voorzitter de vergadering. 

 


