
BSWW PHO verslagen 2016 en 2017 
 

1 februari 2016 

 

1. Opening en mededelingen 

Teamleider BSWW is uitgenodigd voor dit overleg in verband met de jaarrekening en de 

komende belastingaanslagen. Teamleider BSWW geeft aan niet bij alle pho SV aanwezig te 

zijn, alleen wanneer wenselijk/noodzakelijk. Wethouder financiën SV wordt op de hoogte 

gehouden tijdens de pho’s  Belastingen SWW. Het eerst volgende pho  Belastingen SWW is 

begin maart. 

 

- Agenda 

Voortgang belastingen wordt toegevoegd aan de agenda. 

 

2. Voortgang belastingen 

- Aanslagen gemeentelijke belastingen 

Half februari vindt een communicatieronde ronde plaats. Eind februari (27-ste) zullen de 

jaarlijkse aanslagen gemeentelijke belastingen bij de inwoners van de gemeente Stichtse 

Vecht worden bezorgd. Dit jaar ontvangen huurders voor het eerst een WOZ-beschikking.  

Eind maart zullen de aanslagen die eind februari nog niet konden worden verzonden alsnog 

worden verstuurd.  

 

- Jaarrekening 

Het overbrengen van gegevens vanuit Gouwbelastingen naar Financiën verloopt nog niet 

geheel vlekkeloos. Hierdoor is een achterstand (1 kwartaal) in de planning. Teamleider 

BSWW en  teamleider financiën SV hebben hierover contact. Maar de deadline van 16 

februari wordt wel gehaald. 

 

29 februari 2016 

 

 Opening en mededelingen 

 Belastingen 

 De aanslagen “Gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikkingen” zijn vrijdag verstuurd. Door 

 technische problemen is het Belastingloket tijdelijk niet beschikbaar. Voor vragen wordt men 

 verzocht telefonisch contact op te nemen. Tic is hierover geïnformeerd. 

 

12 september 2016 

 

Belastingen  

Teamleider BSWW en medewerker BSWW zijn uitgenodigd voor dit overleg om toelichting te 

geven op de berekening WOZ-waarden 2016. En daarnaast aan te geven of de gegevens op 

tijd beschikbaar zijn voor de begroting. Teamleider BSWW geeft aan dat half december de 

raad beslist over het  tarief en dat in januari/februari de aanslagen de deur uitgaan. Levert 

geen problemen op. 

Tijdens de vergadering wordt besloten om in de Berap uit te gaan van 2,3% stijging door te 

voeren op de WOZ-waarde. Verzoek van wethouder financiën is dan wel om in de begroting 

een zin op te nemen dat we uitgaande van 2,3% het kan leiden tot bijstelling in januari.  

 Het OZB-tarief zal hoe dan ook worden verlaagd.    

 

 

24 oktober 2016 

 

 De terugtrekking gewijzigde Gemeentelijke Regeling Belastingsamenwerking 

Wethouder financiën SV heeft vorige week gesproken met collega wethouders. Tijdens dit 

gesprek was ook teamleider financiën BSWW aanwezig. Omdat de samenwerking alleen 

belastingen betreft, zullen de wethouders Financiën in deze meer een rol gaan innemen. 

 



5 december 2016 

 

 BSWW 

De planning van het bestuurlijke traject voor de vaststelling van de belasting- en 

legesverordeningen 2017 wordt besproken. Teamleider financiën SV zal met BSWW en de 

Griffie nog overleggen over het bestuurlijke traject voor een mogelijke neerwaartse bijstelling 

van ozb-tarieven als gevolg van de meest recente WOZ-prognoses 2017. 

 

9 januari 2017 

 

BSWW 

De conceptbrief aan de gemeenteraad voor de mogelijke wijziging van de ozb en rzb-tarieven 

wordt besproken. Financieel adviseur SV zal deze brief ter kennisname aanbieden aan het 

college. Op 17 januari zal BSWW de laatste ramingen voor de WOZ-waarden 2017 leveren. 

 

16 januari 2017 

 

BSWW 

Regiefunctionaris SV heeft vandaag nog een regievoerdersoverleg bij BSWW. Zij zal 

navragen hoe het staat met de door BSWW voor vandaag toegezegde aanlevering van de 

levering van de WOZ-waarden. Dit is van belang voor de informatie naar de gemeenteraad. 

Het punt van de toetreding van Gooise Meren zal ook volgende week nog worden besproken. 

 

23 januari 2017 

 

BSWW 

Rick van Beers is als interim-directeur aangesteld voor BSWW. Hij is belast met de dagelijkse 

leiding voor BSWW. De huidige problemen om te komen tot een aanslagoplegging zal hij 

inventariseren. Vervolgens zal hij een plan van aanpak opstellen om zo spoedig mogelijk toch 

de aanslagen te kunnen opleggen. Hierin is ook het akkoord van de Waarderingskamer 

opgenomen. Via een RIB is de gemeenteraad geïnformeerd.  

Interim directeur BSWW  zal ook aanschuiven bij het regievoerdersoverleg van vandaag 11:00 

uur. Regiefunctionaris SV geeft aan dat onderwerp van gesprek zal zijn de nagekomen nota 

voor de extra inhuur over 2016. 

Het overleg over de toetreding van Gooise Meren heeft gelet op het bovenstaande geen 

doorgang gevonden. 

 

30 januari 2017 

 

BSWW 

Rick van Beers is als interim-directeur aangesteld voor BSWW. De eerste checks zijn 

uitgevoerd. Hierbij wordt het pakket van Thorbecke ingezet. De achterstanden in de 

marktanalyse moeten nog worden ingelopen. Van de Waarderingskamer ontvangt het college 

nog een officiële brief over de achterstand en de te nemen verbetermaatregelen. Op voorhand 

wordt niet gekozen voor de optie om in delen te beschikken. De afspraken met het printbureau 

worden nog doorgelopen. Ook de planning wordt afgestemd met het TIC van Stichtse Vecht.  

 

De RIB is uit. Er zijn nog geen raadsvragen binnen. Interim directeur BSWW  zal nog 

overleggen met communicatieadviseur BSWW voor de communicatie vanuit BSWW.  

 

Regiefunctionaris SV geeft aan dat de BSWW-begroting 2017 nog door de gemeenteraad 

moet worden vastgesteld. De BSWW-begroting 2017 zal naar het college ter bespreking 

worden gezonden. Wel zal worden opgenomen dat in januari 2017 er problemen zijn 

geconstateerd, die vooraf niet zijn gesignaleerd door BSWW. En dat de financiële middelen 

voor het oplossen van deze problemen niet zijn meegenomen in de begroting 2017. 

 

 

 



8 februari 2017 

 

BSWW 

Interim directeur BSWW  geeft aan dat inzichtelijk is wat BSWW moet herstellen en hiervoor is 

een planning opgesteld. Vanuit het systeem van Thorbecke zal het eind februari beschikbaar 

komen in de applicatie van Gouw-IT. Vervolgens heeft de Waarderingskamer een ruime week 

nodig voor de controle en het vormen van een oordeel. De aandachtpunten die de 

Waarderingskamer benoemt in de brief zullen in ieder geval worden gecontroleerd. Vanuit 

BSWW worden de burgers en ondernemers geïnformeerd. Hierin wordt opgenomen dat de 

gemeenteraad eind januari 2017 is geïnformeerd. Programmanager SV vraagt Interim 

directeur BSWW om de informatievoorziening op te stellen met behulp van 

Communicatieadviseurs SV en BSWW. Na instemming van het BSWW-bestuur zal deze 

worden verzonden.  

 

Juridisch adviseur SV licht de juridische stand van zaken van de GR toe. In de gemeente 

Wijdemeren is een beroep ingesteld tegen een aanslag. In dit beroep worden kanttekeningen 

geplaatst bij de juridische invulling van de GR en de aanslagoplegging. Wethouder financiën 

SV geeft aan dat hij voor het indienen van een verweerschrift uitstel zou aanvragen. Juridisch 

adviseur SV zal aan CMS een conceptverweerschrift vragen. Juridisch adviseur SV zal een 

memo opstellen om de bestuurders en de regiefunctionarissen  te informeren. Indien nodig 

worden besluiten herzien en kan publicatie plaatsvinden. Eventuele besluiten zouden via een 

digitaal bestuur kunnen worden genomen. 

 

Het concept feitenrelaas wordt besproken. Wethouder financiën SV zal het feitenrelaas 

doornemen op zaken die hij nog mist. Regiefunctionaris SV zal het feitenrelaas nog 

categoriseren. Na de bespreking en instemming in het volgende PHO kan deze beschikbaar 

worden gesteld aan de collegabestuurders van Weesp en Wijdemeren. Het feitenrelaas zal na 

afstemming en instemming aan de gemeenteraden worden gezonden.  

 

Het conceptresultaat 2016 wordt besproken. Teamleider financiën SV geeft aan dat het 

resultaat aanzienlijk afwijkt van de vorige prognose over 2016. Tevens is de toelichting 

onvoldoende. Financieel adviseur SV vraagt Interim directeur BSWW om de nodige 

aanpassingen, eventuele begrotingswijzigingen en bijdragen van derden, af te ronden voor dat 

de accountantscontrole plaatsvindt en wat de aanbevelingen vanuit de interimcontrole waren. 

Op basis van het huidige overzicht worden vraagtekens geplaatst  rechtmatigheid. Interim 

directeur BSWW geeft aan dat er geen aanbevelingen uit de interimcontrole zijn gedaan voor 

de interne beheersing. De controle staat gepland op 20 februari 2017. Interim directeur 

BSWW zal dit nog bespreken in het overleg met de regiefunctionarissen. Na de vaststelling 

van de jaarrekening 2016 door het bestuur zal deze aan de gemeenteraad worden 

aangeboden. 

 

 

 

13 februari 2017 

 

BSWW 

Interim directeur BSWW geeft aan dat aan BSWW is gevraagd om in Weesp voor een 

commissie een presentatie te geven. Wethouder financiën SV benadrukt het belang van het 

gelijktijdig informeren van de raadsleden in alle deelnemende gemeenten. Hij zou graag dit 

punt in het bestuur bespreken. 

De interne controle op de betalingen is nog bezig. Teamleider financiën SV met medewerker 

financiën SV bezien of zij deze week een dag of dagdeel kan assisteren.  

 

De memo van juridisch adviseur SV over de juridische stand van zaken van de GR wordt door 

Interim directeur BSWW besproken met de communicatieadviseur van BSWW. Na 

instemming van het BSWW-bestuur zal deze worden verzonden.  

Wethouder financiën SV vraagt aan Interim directeur BSWW om te onderzoeken welke 

gesprekken er geweest zijn met Gooise Meren over de mogelijke toetreding tot de GR. 



 

Programmamanager SV vraagt Interim directeur BSWW om contact op te nemen met 

teamleider centrale dienstverlening SV  ter planning en afstemming van de informatie die het 

TIC aan de burgers en ondernemers van de gemeente Stichtse Vecht kan geven voor vragen 

over het later verzenden van de belastingaanslagen 2017. Communicatieadviseur SV geeft 

aan dat er een FAQ-lijst is opgesteld. Samen met Communicatieadviseur BSWW wordt een 

communicatieplan opgesteld. Hierbij dient goed in beeld te blijven wie de doelgroep is. De 

planning is op dit moment nog niet betrouwbaar genoeg om deze op te nemen. 

 

Interim directeur BSWW geeft aan dat hij een gesprek heeft gehad met Gouw-IT. Hierin 

hebben zij aangegeven dat ook zij een aantal zaken anders hadden moeten uitvoeren. Nadat 

de aanslagen zijn opgelegd komt er nog een nader onderzoek. Deel A zal aangeven wat er is 

gebeurd. En deel B zal beschrijven wie er verantwoordelijk voor welk onderdeel was. 

 

Financieel adviseur SV heeft bij secretaresse SV  de verslagen opgevraagd voor de PHO’s 

waarbij teamleider BSWW aanwezig is geweest en wat hij hierbij heeft gemeld. Het 

aangevulde concept feitenrelaas wordt volgende week besproken. Na de bespreking en 

instemming in het volgende PHO kan deze beschikbaar worden gesteld aan de 

collegabestuurders van Weesp en Wijdemeren. Het feitenrelaas zal na afstemming en 

instemming aan de gemeenteraden worden gezonden.  

 

20 februari 2017 

 

BSWW 

Interim directeur BSWW geeft aan dat voor Stichtse Vecht de aansluiting met de Landelijke 

Voorziening WOZ is geslaagd. Aan het einde van de week kunnen inwoners inloggen en de 

WOZ-gegevens over 2016 raadplegen. De taxaties verlopen volgens planning.   

 

Interim directeur BSWW stemt nog met de wethouder uit Weesp af of de geplande presentatie 

van BSWW in een commissie door zal gaan. Interim directeur BSWW heeft morgen een 

overleg met CMS over de vraagpunten ten aanzien van de GR. Over de brief van I&A zal 

Interim directeur BSWW overleg hebben met teamleider I&A SV.  

 

Wethouder financiën SV benadrukt dat hij de informatieverstrekking over de verwachte  door 

BSWW en communicatieadviseur SV aan de gemeenteraad en de burger vooraf nog wil 

ontvangen. Ook is het van belang dat KCC van Stichtse Vecht ook hierin wordt betrokken. 

Bijvoorbeeld door een FAQ op te stellen. De planning is op dit moment nog niet betrouwbaar 

genoeg om deze op te nemen. 

 

De van BSWW ontvangen toelichting op de jaarrekening 2016 is te grof en behoeft nog 

nadere specificatie. Dit zal binnen BSWW wordt opgepakt. Aandachtspunt is de 

rechtmatigheid van bepaalde ongeraamde begrotingsuitgaven, zoals onder andere de 

uitgaven voor de toetreding van Gooise Meren. Op Weesp is nogmaals een klemmend beroep 

gedaan om ook extra assistentie te. De accountantscontrole is verplaatst naar 1 maart.  

 

De tekst in de Kadernota 2018 over de mogelijke toetreding van Gooise Meren zal door 

BSWW nog worden aangepast. Wethouder financiën SV vindt het onverstandig om nu extra 

geld te vragen. Vanaf 2018 zou er sprake zijn van een voordeel door de 

belastingsamenwerking. Vanmiddag zal er een BSWW-bestuursoverleg plaatsvinden om de 

toekomstvisie nader te bespreken. 

 

Het feitenrelaas komt in het volgende PHO terug ter definitieve vaststelling binnen Stichtse 

Vecht. Hierop zal de ook het overleg in de wandelgangen na afloop van de raadsvergadering 

van 20 december 2016 worden opgenomen. 

 

27 februari 2017 

 

BSWW 



Het bericht op RTV Stichtse Vecht suggereert dat met de voormalige teamleider van BSWW is 

gesproken. Interim directeur BSWW geeft aan dat communicatie naar buiten toe intern is 

afgestemd, maar dat de laatste mail niet vanaf het algemene emailadres was verzonden. De 

reacties waren niet bestuurlijk afgestemd. Communicatieadviseur SV geeft aan dat dergelijke 

communicatie op dit moment bestuurlijk van belang is en had moeten worden afgestemd met 

het bestuur.  Interim directeur BSWW mailt de beantwoording en de vragen nog naar 

wethouder financiën.  

 

Interim directeur BSWW geeft aan dat de taxatiebestanden van Stichtse Vecht vrijdagmiddag 

zijn  ingelezen. De verwachting is dat vrijdagmiddag 10 maart de controle van de 

Waarderingskamer plaats zal vinden. Indien de Waarderingskamer het bestand goedkeurt dan 

kan eind maart worden opgelegd en is de laatste betaaltermijn november 2017. 

 

Op basis van de huidige regelingen ontvangen de minima kwijtschelding van de belastingen. 

Pas bij de aanslagoplegging kan een beeld worden gevormd van de gevolgen voor deze 

groep inwoners. Wethouder financiën SV zal morgenavond in de raad toezeggen dat hij het 

Waarderingskamerrapport zo spoedig mogelijk zal toezenden, dat het alleen nog onduidelijk is 

wanneer dat precies beschikbaar komt. 

 

Het collegevoorstel voor de aanpassing van de GR is naar juridisch adviseur SV gemaild. 

CMS zal dit nog checken en zal 14 maart aan het college worden aangeboden. Interim 

directeur BSWW gaat de stand van de jaarrekening 2016 na bij BSWW. Regiefunctionaris SV 

had een aangepaste Kadernota 2018 verwacht, dit ten aanzien van de toetreding van Gooise 

Meren. Regiefunctionaris SV mailt hierover nog met ad interim directeur BSWW . 

 

De presentatie in Weesp gaat door met als nadruk de feitelijke situatie. Het oordeel van de 

Waarderingskamer voor het geheel van BSWW is dan nog niet bekend. Wethouder financiën 

SV zal het feitenrelaas morgen bespreken in het college. Het feitenrelaas zal op zijn vroegste 

pas na de raad aan de collega-bestuurders worden gemaild.  

 

 

13 maart 2017 

 

BSWW 

Vandaag wordt de rapportage van de Waarderingskamer verwacht over de controle op de 

data en de taxaties van Stichtse Vecht. De gemiddelde stijging van de WOZ-waarden ligt 

hoger dan de 2,3% waarmee bij de vaststelling van de ozb-tarieven rekening is gehouden. Het 

is gelet op de vervaardiging en de verzending van de aanslagen niet meer mogelijk om de 

gemeenteraad een voorstel te doen voor een bijstelling van de tarieven. In de loop van 2017 

zal worden geïnventariseerd hoe hoog de meeropbrengst zal zijn en hoe en in welke mate 

deze het beste weer terug kan worden gegeven aan de burgers.  

 

Aan het feitenrelaas zal nog worden toegevoegd de ontvangst van de rapportage van de 

Waarderingskamer en de besluitvorming in het college van morgen.  

De laatste journaalposten worden door BSWW ingelezen. Deze week rond de accountant de 

controle op de financiële administratie 2016 van BSWW af.  

 

Communicatieadviseur SV en Interim directeur BSWW overleggen nog over het geven van 

een reactie op de onjuistheden in het artikel van RTV Stichtse Vecht. Het artikel is opgesteld 

op basis van het Waarderingskamerrapport van 2016 in plaats van het nog te ontvangen 

rapport over 2017. De communicatieadviseur van BSWW zal samen met ad interim directeur 

BSWW , communicatieadviseur SV en teamleider financiën SV de brief aan de gemeenteraad 

en de inwoner afstemmen. Het feitenrelaas, de 3 RIB’s met betrekking tot BSWW en de 

sheets van de presentatie van Interim directeur BSWW in Weesp zullen aan de gemeenteraad 

van Stichtse Vecht worden gezonden. Wethouder financiën SV zal voor de verzending hiervan 

een concept ontvangen. 

 
 


