
Van: Marc Zondag [mailto:M.Zondag@belastingensww.nl]  
Verzonden: vrijdag 13 oktober 2017 12:18 
Aan: Griffie, Gemeente Stichtse Vecht <griffie@stichtsevecht.nl> 
Onderwerp: antwoorden op vragen PvdA  
 
Hallo,  
 
Hierbij de beantwoording van de vragen van Maarten van Dijk .  
 
In raadscommissie d.d. 10 oktober 2017 heeft u een vraag gesteld over het proces van inhuur van 
Thorbecke (interim) en het plan van aanpak/offerteverzoek voor dit onderzoek is gelopen.  
 
Antwoord: Op 9 januari 2017 heeft Thorbecke offerte uitgebracht voor het uitvoeren van 
herwaarderingswerkzaamheden. Op 18 januari 2017 is Thorbecke gevraagd of zij een crisismanager 
kunnen leveren. Beide opdrachten zijn ondertekend door de voorzitter van de BSWW. De opdracht 
voor het uitvoeren van het de herwaardering is dus niet door de interim-directeur aan zijn werkgever 
verstrekt. De opdracht was al geoffreerd, voordat de interim-directeur aan BSWW werd aangeboden.  
 
Uw openstaande technische vragen van 17 september 2017 
Vraag: Op pagina 12 van het onderzoeksrapport worden de problemen met de implementatie van de 
ICT applicatie geschetst in het tweede half jaar van 2015. Op welke wijze zijn de verantwoordelijk 
wethouders en/of de colleges van B&W hierover destijds geïnformeerd? 
 
Er wordt m.i. ten onrechte verwezen naar het antwoord op vraag 62. In het antwoord wordt 
verwezen naar de RIB d.d. 4 november 2016. Ik wil concreet weten of de verantwoordelijk 
wethouders en/of de colleges van B&W gedurende de tweede helft van 2015 en in 2016 zijn 
geïnformeerd over de problemen m.b.t. de implementatie van de ICT applicatie, bijvoorbeeld via een 
portefeuillehoudersoverleg e.d. Dus voordat het knelpunt medio 2016 in het GR Bestuur aan de orde 
kwam. 
 
Antwoord: Uit verslagen van het PHO blijkt dat er over de implementatie van de Belastingapplicatie 
werd gesproken. Er is ambtelijk lang aangegeven dat de applicatie op tijd zou functioneren.  
 
Vraag: Eind december 2015 wordt vervolgens door de BSWW organisatie geconstateerd dat Gouw IT 
niet volledig aan haar verplichtingen heeft voldaan (pagina 13). Wat is er vervolgens met deze 
constatering gedaan? Welke acties zijn hierop ondernomen? Zijn de verantwoordelijk wethouders 
en/of de colleges van B&W hierover destijds geïnformeerd? 
 
Het antwoord op vraag 65 (waar naar wordt verwezen) geeft geen antwoord op de vraag die ik stel. 
Bovendien is het een vraag aan het bestuur van de BSWW  en B&W van Stichtse Vecht en niet aan de 
heer Bossert. 
 
Antwoord: De vraag wordt beantwoord bij vraag 65. Het bestuur van BSWW en het college hebben 
dit antwoord onderschreven. IN de RIB van 4 november 2016 staat beschreven dat in januari 2016 
hierover een gesprek met GouwIT heeft plaatsgevonden. De prioriteit is daarbij gelegd op tijdige 
aanslagoplegging in februari 2016. Deze is volgens planning, tijdig uitgevoerd. Uit de verslagen blijkt 
niet dat het gemeentebestuur actief is geïnformeerd over problemen met de applicatie.  
 
Vraag: Zijn er vanuit de ambtelijke organisaties van Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren gedurende 
2015 en 2016 signalen of adviezen gegeven m.b.t. zorgen en risico’s over (het functioneren van) de 
BSWW? Zo ja, wanneer, aan wie, waar bestonden deze signalen / adviezen uit en wat is hier 
vervolgens mee gedaan? 



 
Het antwoord op vraag 101 (waar naar wordt verwezen) geeft geen antwoord op mijn vraag. 
 
Antwoord: Uit de verslagen van de PHO’s Financiën in 2015 en 2016 blijkt niet dat er  ambtelijk 
zorgen zijn geuit over het functioneren van BSWW. In de bijlage treft u de passages over BSWW uit de 
verslagen van het PHO financiën uit 2015, 2016 en 2017 aan. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Marc Zondag 
Directeur Belastingen SWW 

 

 

 m.zondag@belastingensww.nl 

T (035) 6559150 M (06)53321165 

 

 

Rading 1, 1231 KB  Loosdrecht 

Postbus 241, 1200 AE Hilversum 

 

 

mailto:m.zondag@belastingensww.nl

