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Stichtse Vecht 1)     Hoofdstuk 3,1 ik mis in het rapport een passage over de 
verkenning die is uitgevoerd om de drie gemeenten 
gezamenlijk te laten aansluiten bij de BghU samen met nog 5 
gemeenten. Deze verkenning heeft in het najaar van 2013 
plaatsgevonden en is in oktober 2013 aan de 
portefeuillehouders gepresenteerd. Op basis daarvan zou SV 
979.000, Wijdemeren 394.000 en Weesp nb structureel kwijt 
zijn. Zie openbare stukken raad Zeist rond aansluiting bij 
BghU. Daarbij zou het personeel overgenomen worden en 
ontvingen de gemeenten een incidentele compensatie voor 
de achterblijvende overhead. 
Vraag 
De later gepresenteerde business case SMQ is wel 
winstgevend maar niet duidelijk is hoe deze zich verhoudt tot 
de BghU en waarom deze optie niet in beeld is gebracht? 

Professor dr. J. Bossert: 
Als gevolg van de vraagstelling van het onderzoek 
(onderzoek naar het functioneren van de BSWW, 
alsmede naar de werking van de governance /wijze 
van besturen / het toezicht op de BSWW) is 
onderzocht welke adviezen en documenten een rol 
hebben gespeeld bij besluitvorming, kaderstelling en 
verantwoording. Genoemde optie is daarbij niet naar 
voren gekomen.  
 

2 Was u bekend dat eerder onderzoek had plaatsgevonden en 
had dit ook niet betrokken moeten worden in het onderzoek? 

Professor dr. J. Bossert: 
Het onderzoek waaraan gerefereerd wordt is niet in 
opdracht van de drie gemeenten verricht noch de 
BSWW. Het staat derde partijen vrij om onderzoek 
te verrichten, echter geheel voor hun eigen 
verantwoordelijkheid. Genoemde optie lijkt 
overigens niet irreëel, zie ook wat daarover wordt 
gezegd in het onderdeel toekomstperspectieven in 
het rapport. 

3 Hoofdstuk 3.2 De GR blijkt aangegaan voor onbepaalde tijd, 
terwijl eerder in de raad van Wijdemeren is aangegeven dat 
de regeling tot 2018 is aangegaan. 
Vraag 
Zijn de raden destijds voldoende accuraat geïnformeerd? 

Professor dr. J. Bossert: 
Artikel 17 van de GR geeft aan dat de regeling voor 
onbepaalde tijd is aangegaan. De discussie in de 
raad kan worden geïnterpreteerd dat bijvoorbeeld na 
een evaluatie de regeling kan worden beëindigd op 
grond Artikelen 20 en 21 (opheffing / uittreding). 

4 Of blijkt de GR toch te eindigen per 1-1-2018? Professor dr. J. Bossert: 
Zie het antwoord op vraag 4. 

5 Vraag 5:  
Indien het antwoord op vraag 4 bevestigend is wat betekent 
dit dan voor uw adviezen? 

Professor dr. J. Bossert: 
NVT 

6 3)     IT 
In het rapport wordt een beeld geschetst dat de applicatie 
van Gouw IT niet deugt, maar desondanks niet overgegaan 

Professor dr. J. Bossert: 
Ja, organisatorisch in termen van gebrek aan 
sturing. Zie ook wat daarover wordt gemeld in de 



is tot ingebrekestelling stelling ed. 
Er zijn meerdere samenwerkingsverbanden die werken met 
software van Gouw IT. Dit gaat over het algemeen goed. Als 
de input of inrichting aan de voorkant echter niet goed 
geregeld is, krijg je bagger en problemen. Dit lijkt dus meer 
op een organisatorisch probleem en niet een technisch IT 
probleem. 
Vraag 
Deelt u met mij deze conclusie? 

conclusies uit het rapport. 

7 In het rapport wordt ook melding gemaakt dat de organisatie 
nog belast was met het oplossen van dossiers van voor 
2016. Men ging dus niet schoon over. 
Vraag: 
Kunt u een indicatie geven van de omvang en of dit 
betrekking had op meerdere gemeenten of dat dit te wijten 
was aan 1 gemeente? 
 

Professor dr. J. Bossert:  
“Schoon” is een breed begrip in dit verband. Er 
wordt daarmee geduid op dossiers voor de BSWW, 
die in productie moeten worden genomen voor het 
lopende jaar. Oude dossiers die nog niet waren 
afgerond door de gemeenten. Verschillen in 
uitgangspunten en grondslagen tussen de 
gemeenten. Dit had betrekking op alle gemeenten. 

8 Vraag:  
Zijn deze dossiers ondertussen opgelost? 

Professor dr. J. Bossert: 
Ten tijde van het onderzoek is naar voren gekomen 
dat er op dat moment nog werd gewerkt aan 
dossiers van voor de oprichting van BSWW. 

9 De Waarderingskamer heeft begin dit jaar uiteindelijk onder 
voorwaarden ingestemd met het mogen beschikken in 2017. 
Ik lees niets over de stand van zaken hoe ver men is met de 
noodzakelijke verbeteringen. 
Vraag:  
Loopt de organisatie het risico om opnieuw niet tijdig te 
mogen beschikken en/of heeft de organisatie richting u 
hierover iets opgemerkt? 

Professor dr. J. Bossert: 
Tijdens het onderzoek werd aangegeven dat dit 
risico aanwezig is, doch dat men positieve 
verwachtingen heeft omtrent de uitkomsten voor het 
komende jaar.  

10 4)     Hoofdstuk 4 
De organisatie staat los van huidige problemen de komende 
jaren ook voor opgaven met grote financiële consequenties 
Genoemd kan worden het verplicht moeten overgaan van 
Waarderen op m2 ipv m3 en de kabinetsvoornemen om 
nieuwe heffingen in te voeren. Dit zal behoorlijke 
investeringen vragen, niet alleen in IT sfeer maar ook in de 
organisatie. Ik lees er niets over, maar lijkt me goed om dit 
aspect wel te betrekken bij de toekomst. 
Vraag:  

Professor dr. J. Bossert: 
Genoemde ontwikkeling is niet specifiek voor 
BSWW en vergt inderdaad de nodige investeringen. 
Dergelijk investeringen in de organisatie dienen 
mede te worden opgevat in het advies om de 
organisatie op vlieghoogte te brengen. 



Deelt u dit? 

11 Tot slot de voorkeurs aanbeveling om door te gaan als 
BSWW zonder eigen uitvoering. 
 
Dit lijkt ingegeven door uittredingskosten te vermijden. Om 
synergievoordelen e.d. te realiseren kan ik mij voorstellen dat 
een derde partij hier geen voorstander van is en de voorkeur 
geeft aan individuele aansluiting. Daarbij zouden de 
synergievoordelen mogelijk meer dan opwegen t.o.v. de 
incidentele uittredingskosten. 
 
Vraag: 
Bent u het met mij eens dat het vasthouden aan de BSWW 
GR er mogelijk toe leidt dat de individuele gemeenten elkaar 
in een wurggreep houden terwijl andere oplossingen niet ter 
tafel komen? 
(Ik denk dan bijv. aan de optie waarbij iedere gemeente een 
eigen keuze maakt en de een aansluit bij 
samenwerkingsverband x, de ander bij y en de derde 
samengaat met een andere gemeente.) 

Professor dr. J. Bossert: 
De gekenschetste “wurggreep” is niet afhankelijk 
van het al dan niet laten voortbestaan van de GR. 
Ook bij uittreden of opheffen blijft dit fenomeen 
bestaan door de overeengekomen 
vereffeningsregels voor uittreding of opheffing. De 
voorkeursaanbeveling is mede ingegeven door de 
veronderstelde bereidwilligheid van een derde partij 
om te investeren in verbreding van de eigen basis 
aan deelnemende gemeenten en de synergie 
voordelen voor deze derde partij. 

12 Dik van ’t Hof, Stichtse 
Vecht Beweegt 

Stichtse Vecht In uw onderzoeksaanpak bij 2.1. Onder punt good 
governance heb ik een aanvullende vraag: 
 
Hier in dit rapport komen twee stukken met adviezen  van 
ANG B.V voor , en dat schept verwarring op de volgende 
zaken: 
 ANG BV  is sinds 20-3-2009 ingeschreven onder KvK 
nummer 20001460, Tasveld 1 A, 3417 XS Montfoort. 
De 2 bestuurders van deze BV zijn : Van den Boom 
Consultancy BV in Tilburg en een BV : Ashinan BV beide 
alleen en zelfstandig  bevoegd 
 
Van deze Ashinan BV ook opgericht 20-3-2009 KVK 
10204970, is sinds de oprichting enig aandeelhouder en 
bestuurder Arnold.J. van Griethuijsen 
 
Bij inzage  van zijn Linkedin account , staat vermeld dat sinds 
februari 2015 tot aan heden , hij  zich  profileert als 
projectleider “ begeleiden van de overgang van de huidige 3 

Professor dr. J. Bossert: 
De veronderstelling “dat het op dit punt is 
misgegaan” wordt niet door het onderzoek gestaafd. 
De adviesrapportages van genoemd bureau lijken 
op zich zichzelf aan de maat. Het probleem zit bij de 
implementatie van deze adviezen: een 
verantwoordelijkheid van de deelnemende 
gemeenten en de BSWW. 



applicaties naar 1 nieuwe applicatie. Bij BSWW. In dit licht 
zou ik graag de volgende vragen willen voorleggen;  
Vraag:  
Waarom heeft u geen gesprek gehad met Dhr A.J. van 
Griethuijsen , gezien juist het feit dat het op dit punt is 
misgegaan  

13 Vraag: 
Is dit niet in strijd met good governance? Gezien de 
momenten van diensten door ANG BV geleverd in dit traject! 

Professor dr. J. Bossert: 
Good governance heeft betrekking op het hanteren 
van de principes van goed bestuur door gemeenten 
en de BSWW. In welke mate deze vraag daarmee 
samenhangt, is niet duidelijk. 
 

14 Tijdslijn 3. 
Hierbij zie ik dat u geen gebruik heeft gemaakt om de 
tijdslijnen , maar  meer informatie te halen uit:   de live audio 
verslagen van de afzonderlijke gemeente in commissies en 
raad, de vragen die hier gesteld zijn door leden aan de 
portefeuillehouders c.q. de Colleges, en dat en geen sprake 
was van adequate beantwoording. 
Vraag 3:  
Waarom is er geen uitgebreider stuk van de informatie aan 
de raden van alle gemeenten, en de verschillen hierin? Met 
ook nadrukkelijker de rol van het Bestuur zichtbaar. 
 
U heeft geen gesprek gevoerd met de “ directeur” van de 
bedrijsvoeringsorganisatie SWW. Dhr L.van den Nieuwendijk. 
Dit omdat wij tot zijn aanblijven in oktober 2015, ook van zijn 
hand stukken hebben ontvangen als raad. 
Vraag 3 A:  
waarom heeft er geen gesprek plaatsgevonden? 

Professor dr. J. Bossert: 
3. In het rapport wordt vastgesteld dat bestuur en de 
raden onvoldoende zijn geïnformeerd. In dat licht 
past ook genoemde constatering. Enige nuancering 
is op zijn plaats. De informatievoorziening aan 
bestuur en portefeuillehouders was gebrekkig en 
hierdoor waren zij onvoldoende in staat adequaat 
vragen te beantwoorden. Op het moment dat het 
bestuur feitelijk vaststelde dat de informatie 
voorziening niet juist was, is er ingegrepen. 
 
3A. Genoemde functionaris was geen directeur van 
de BSWW. Hij was voorzitter van de stuurgroep die 
de brede verkenning heeft gedaan naar 
samenwerking op het sociaal domein. Dat was geen 
onderdeel van het onderzoek. Alle stukken naar de 
raad zijn onder verantwoordelijkheid van de colleges 
aangeboden. Voor wat betreft een specifieke punt 
(verschillende versies bedrijfsplan en 
collegevoorstel) is het wel raadzaam om met 
genoemde functionaris te praten. Daartoe is een 
aanbeveling gedaan in het rapport. 

15 Onderzoekspunt 3.1 
Ik mis in dit rapport de passage over de verkenning die is 
uitgevoerd om de drie gemeenten gezamenlijk te laten 
aansluiten bij de BghU samen met nog 5 andere gemeenten. 
Deze verkenning heeft in het najaar van 2013 

Professor dr. J. Bossert:  
Zie antwoord op vraag 1 en 2. 



plaatsgevonden en is in oktober aan de betreffende 
portefeuillehouders  gepresenteerd. Basis hiervan zouden er 
de volgende bedragen structureel kwijt zijn SV 979.000, 
Wijdemeren 394.000. Weesp later bekend. Hierover zijn 
openbare stukken gepubliceerd. 
Hier zou het bestaande personeel worden overgenomen en 
ontvingen de betreffende gemeenten  een incidentele 
compensatie voor de achterblijvende overhead. De later 
gepresenteerde business case door SMQ is wel winstgevend 
maar niet duidelijk is hoe dit zich verhoudt tot de BghU en 
waarom is deze optie niet in beeld gebracht. 
Vraag:  
Was u bekend dat eerder onderzoek had plaatsgevonden en  
waarom niet meegenomen in het onderzoek? 

16 3.2. De GR lijkt of blijkt te zijn aangegaan voor onbepaalde 
tijd, zie bij overheid n.l op 11-9-2015 de publicatie door de 
gemeente Weesp , namens de 3 gemeenten, met een 
uittredingsregeling op voorwaarden van wie treedt uit, 
betaald. Hier benoemd op Sociaal Domein, maar ook op 
nadere samenwerkingsverbanden. 
In schril contrast hierbij:  een dag op 10-9-2015  eerder 
maakt het College van Wijdemeren aan de ( hun)  raad 
bekend dat men vrij is op per 1-1-2018 uit  treden zonder 
ontvlechtingskosten. 
Hierbij de volgende vragen 
Vraag: 
Welke regels zijn er nu afgesproken voor ontvlechting van 
BSWW de brief van 10-9-2015 of de publicatie van 11-9-
2015  

Professor dr. J. Bossert: 
De regels voor uittreding zijn opgenomen in de GR 
zelf. Artikel 20/21. Dat betreft een vereffening voor 
de huidige en toekomstige kosten.  

17 Vraag: 
Welke bedragen zijn er individueel voor elke gemeente dan 
aan verbonden? 
op vertrouwelijkheid kunnen terugvinden? 
 
 

Professor dr. J. Bossert: 
Deze kosten zijn pas te bepalen aan de hand van de 
meerkosten voor de komende jaren voor de 
overblijvende gemeenten. 

18 Vraag:  
De raad van Wijdemeren op 28-5-2015 zou de bedragen 
voor Wijdemeren doorkrijgen, is dat nu bekend? 

Professor dr. J. Bossert: 
Deze zijn niet bekend. Dat is ook niet realistisch 
aangezien niet duidelijk welke reële kosten er nog 
zijn te verwachten voor BSWW. De kosten zullen 



naar verwachting niet veel afwijken van de kosten 
voor de gemeente in het geval van “doorgaan”. Zij 
het dat bij uittreding de gemeente daarnaast nog 
kosten zal dragen voor de eigen uitvoering. 

19 IT. 
In het rapport wordt een beeld geschetst dat de applicatie 
van Gouw IT niet zou deugen. 
Vraag: Kunt u geïnformeerd of dat elders in Nederland het 
geval is met Gouw IT? 
 

Professor dr. J. Bossert: 
Een rondgang in het kader van het onderzoek 
leerde dat de applicatie elders wel naar behoren 
functioneert. Alhoewel er altijd kritische punten zijn 
te benoemen. 

20 Kunt zich vinden in de stelling dat als de input aan de 
voorkant en bij het begin niet goed geregeld is, dat er grotere 
problemen ontstaan dan organisatorisch nodig zou zijn 
geweest. Dus met andere woorden een technisch probleem 
of onjuiste input. 
Vraag: 
graag een verduidelijking hierover. 

Professor dr. J. Bossert: 
Ja. Naar mijn inzien is dit ook de portee van het 
rapport. Niet alleen voor de ICT. 

21 In de organisatie wordt ook melding gemaakt dat de 
organisatie nog belast was oude dossiers van voor 2016. 
Men ging dus aan de slag met oude zaken met nieuwe 
techniek implanteren 
Vraag: 
Over hoeveel dossiers  en over hoeveel gemeenten ging dit, 
en welke belastinggebieden toen,? 
Ook werd ons als raad bij  de eerste rapportage van ANG , in 
mei ons  achteraf  gemeld dat de uitkomsten vertrouwelijk 
waren. 

Professor dr. J. Bossert: 
Zie antwoord op vraag 7 & 8. 

22 Vraag: 
Wat is de status nu  per 1.6.17 met oude dossiers  , met in 
aanmerking de aanwas van afgelopen jaren?. 
 
De waarderingskamer heeft in 2017  na lang beraad onder 
voorwaarden ingestemd met de mogelijkheid om 
beschikkingen af te geven. 
 

Professor dr. J. Bossert: 
Zie antwoord op vraag 7 & 8. 

23 Vraag: 
Wat zijn de stappen in het proces nu gemaakt volgens de 
waarderingskamer, en welke risico’s zijn er nog te 
verwachten? 

Professor dr. J. Bossert:  
Zie antwoord op vraag 7 & 8. 



24 Hoofdstuk 4 
De organisatie staat nog los in onze opinie, van de opgaven 
die de komende jaren opdoemen met mogelijk grote 
financiële gevolgen. Investeringen  voor nieuwe IT maar ook 
organisatie , of die de nieuwe toekomstige regelingen vanuit 
het rijksoverheid met betrekking tot belastingheffing.? 
Vraag: 
Kunt u aangeven of dit een zwaarwegend punt bij de 
toekomst? 

Professor dr. J. Bossert: 
Dit is een zwaarwegend punt. En ook meegenomen 
bij het onderdeel toekomstperspectieven. Mede 
daarom wordt op grond van dit type risico’s 
aanbevolen aan te sluiten bij een organisatie met 
een brede basis. 

25 Dan komen wij aan bij mogelijkheden voor uittreden, voor alle 
gevallen en alle gemeenten. Wij zien nu gemeenten 
voorsorteren op een beroep te doen op eventuele 
frictiekosten bij een herindeling van hun gemeente, maar dat 
zou de zaak slecht beïnvloeden . Nu ontstaat het 
kortetermijndenken  om deze mogelijke uittredingskosten niet 
gelijke mate te verdelen. 
Vraag 12: 
Graag zouden wij dat punt uitgebreider aan de orde aan 
komen, en zoals eerder aangegeven met de financiële 
paragraaf erbij? 

Professor dr. J. Bossert: 
Dit wordt met name bedoeld bij het advies nader 
onderzoek te naar de voor- en nadelen van de 
verschillende toekomstperspectieven voor de 
BSWW. Gegeven de geschetste context lijkt een 
dergelijke verkenning alleen maar aan belang toe te 
nemen. 

26 Vraag 13 
Heeft u in de aanbesteding van zaken aan ANG , dit  harde  
en expliciete voorbehoud op vertrouwelijkheid kunnen 
terugvinden? 

Professor dr. J. Bossert: 
ANG heeft een organisatieadvies uitgebracht voor 
een publieke uitvoeringstaak. De gronden voor 
vertrouwelijkheid zijn bij een dergelijk advies maar 
zeer beperkt. In het onderzoek zijn geen gronden 
voor vertrouwelijkheid van het advies van ANG naar 
voren gekomen. 

27 Gert Zagt en  
Alette Zandbergen 
De Lokale Partij  

Wijdemeren In de centrale conclusie is onder andere sprake van een 
'eenzijdige gerichtheid op de 
financiële voordelen'. 
A. Wie was/waren er eenzijdig gericht op financiële 
voordelen? 
B. Is de bewering correct dat aan de gemeenteraden wel alle 
voordelen in gelijke mate 
werden voorgespiegeld? (Kosten, Kwetsbaarheid, Kwaliteit) 
C. Mochten de gemeenteraden op grond van hetgeen aan 
hen aan informatie verstrekt 
is, verwachtend dat alle 3K's voldoende en gelijke aandacht 
kregen? 

Professor dr. J. Bossert: 
A. Uit het onderzoek blijkt dat zowel raden, colleges 
en bestuur van de samenwerking duidelijk 
doelstellingen formuleerde omtrent terugverdientijd 
en financieel voordeel. 
B. Kosten werden concreet gemaakt, kwetsbaarheid 
en kwaliteit blijven in abstracte termen hangen. 
Bijvoorbeeld in welke mate is een team van 20 
personen (huidig) minder kwetsbaar dan een team 
van 8 personen? Dat is niet duidelijk geworden.  
C. Uit het onderzoek blijkt dat dit niet het geval is 
geweest niet bij de raden en niet bij bestuur 



28   Uit het rapport blijkt niet dat vanuit de raden al veel eerder 
dan januari 2017 vragen gesteld zijn over onder andere het 
functioneren, het uitblijven van de jaarrekening en de 
begroting. Dat werd overigens destijds nogal badinerend 
afgedaan. 
A. Waarom is in het rapport geen aandacht besteed aan 
acties vanuit de raden om wel volledige, tijdige en juiste 
informatie op tafel te krijgen, ver voordat het bestuur tot actie 
overging? (Zowel in 2015 als in 2016) 
B. Is de onderzoeker het met ons eens dat gelet op de 
verslagen van 2016 al veel eerder dan januari 2017 duidelijk 
was dat er 'een aantal onfortuinlijke zaken' bij de BSWW te 
signaleren waren? 

Professor dr. J. Bossert: 
A. In het rapport wordt gesteld dat begrotingen, 
jaarrekening niet tijdig, met korte termijnen voor 
beoordeling worden aangeleverd waardoor raden 
onvoldoende hun rol kunnen invullen 
B. Onduidelijk naar welke verslagen wordt 
verwezen. De feiten laten zien dat er in beginsel 
veel eerder zaken niet goed liepen. Echter “gelet op 
de verslagen” was dit niet mogelijk. De verslagen 
bevatten over het algemeen een positief beeld. De 
feiten zijn met de raden gedeeld. De raden hebben 
ingestemd met de voorstellen. Het bestuur heeft de 
raden conform verslagen geïnformeerd.  

29   We lezen dat 'onder druk van de omstandigheden geen of 
soms overhaaste beslissingen genomen werden met alle 
gevolgen van dien'. 
A. Kunt u een vijftal voorbeelden noemen waarbij 'geen of 
overhaaste beslissingen genomen werden? 

Professor dr. J. Bossert: 
A. Denk bijvoorbeeld aan: 
- het instellen van GR; 
- de begroting 2016 
- de jaarrekening 2016 
- het “live gaan” van de applicatie” 
- aanpassing van de GR; 
- de start van het bestuur BSWW; 
- het aanstellen van een interim manager 
- de begroting 2017 
- de overgang van het personeel 
- de overhead 

30   Pas januari 2017 werden besluiten genomen 'die stappen in 
de goede richting zetten'. 
A. Wat waren de voornaamste redenen dat voordien geen 
adequate stappen gezet werden? 
B. Waarom is het bestuur voor de tweede helft van 2016 
nooit bij elkaar geweest en ontbreekt ook duidelijke 
documentatie van bestuurlijk richtinggevende acties in die 
periode? 

Professor dr. J. Bossert: 
A.  Pas in januari werd voor het bestuur BSWW 
duidelijk dat er zaken niet in orde waren. 
B. Afgezien van een initiërend beraad begin 2016 
van het bestuur waarvan geen verslag is, is het 
bestuur in tweede helft van geactiveerd. Er zijn geen 
duidelijke redenen gebleken in het onderzoek 
waarom dit zo is. 

31   We lezen over onduidelijke ambtelijke en bestuurlijke 
verantwoordelijkheden. 
A. Wie was als portefeuillehouder in Wijdemeren destijds 
(2015) verantwoordelijk voor de besluitvorming? 
B. Klopt het dat wethouder De Kloet thans de 
verantwoordelijkheid als portefeuillehouder draagt? 

A. Wethouder Joep Frijdal was als wethouder 

verantwoordelijk voor financiën. De 

besluitvorming heeft collegiaal door het college 

plaatsgevonden.  

B. Wethouder De Kloet is als portefeuillehouder 



C. Is het bestuur van de BSWW of de portefeuillehouder 
verantwoordelijk voor een nader onderzoek naar de 
verschillen tussen ambtelijke en bestuurlijke versies van het 
bedrijfsplan en het raadsvoorstel? 
D. Wie is primair verantwoordelijk voor het niet opnemen van 
het door externe deskundigen geadviseerde transitiebudget? 
E. Welke rol heeft het tijdens de presentatie op 12 september 
jl door raadsleden genoemde rapport van Berenschot (26 mei 
2015) in dit geheel gespeeld? 
F. Door wie is de ambtelijke versie van het bedrijfsplan 
aangeleverd? 
G. Is de bestuurlijke versie van het bedrijfsplan door ANG 
aangeleverd? 
H. Zo nee, door wie dan wel? 
I. Welke onderliggende stukken dan wel bijlagen vergezelden 
de collegevoorstellen in het kader van de oprichting? Graag 
datums van de voorstellen alsmede een overzicht van de 
vergezellende stukken. 
J. In één collegeadvies tot aangaan van de 
belastingsamenwerking wordt wel degelijk gesproken over 
incidentele transitie/projectkosten ad € 460K. Bovendien 
wordt aangegeven dat als gevolg van deze kosten eigen 
mensen vrij gespeeld worden om een bijdrage te kunnen 
leveren aan de inrichting van de nieuwe samenwerking en de 
nieuwe applicatie. Is de onderzoeker op de hoogte van dit 
advies en is het meegewogen in het rapport? 

verantwoordelijk voor belastingsamenwerking. 

Besluitvorming vindt collegiaal in het college 

plaats.  

C. BSWW verzoekt het onderzoek namens de 

colleges uit te voeren.  

D. Het niet opnemen van een transitiebudget blijkt 

uit de stukken die door de gemeenteraden, 

voorafgaand aan de samenwerking, zijn 

vastgesteld.  

E. Berenschot heeft een bijdrage geleverd aan het 

rapport van SMQ. (werkbestand ANG 

Analysebestand belastingsamenwerking SWW 

met SMQ-cijfers). Deze bijlage is te vinden via de 

link: 

https://stichtsevecht.raadsinformatie.nl/document

/2144723/1/document 

F. Door de colleges van B&W aan de 

gemeenteraden. 

G. Ja, dat is onderwerp van een vervolgonderzoek. 

H. – 

I. Deze stukken kunt u vinden in het 

Raadsinformatiesysteem bij de vergadering van 

28 mei 2015. 

J. De onderzoeker heeft kennis genomen van dit 

advies en het maakt onderdeel uit van zijn 

rapport. De genoemde € 460.000,- aan initiële 

kosten heeft expliciet betrekking op de aanschaf 

en implementatie van de applicatie. Zowel het 

rapport van SMQ als van ANG spreekt van 

transitiekosten voor de opbouw van de 

organisatie. Deze noodzakelijke opstartkosten 

zijn in de voorbereiding niet beschikbaar gesteld. 

32   'Eind december 2015 wordt door de BSWW organisatie 
geconstateerd dat Gouw IT niet volledig aan haar 

A. De raad is via Raadsinformatiebrieven 

geïnformeerd over de voortgang van de 



verplichtingen heeft voldaan'. 
A. Op welke manier en wanneer is de raad geïnformeerd 
over de gebrekkige manier van het niet volledig en onjuist in 
productie komen van het ict systeem? 
B. Is de ict applicatie inmiddels formeel opgeleverd? 
C. Zo nee, wanneer is de verwachting dat dit wel het geval 
zal zijn? 

samenwerking en de uitvoering. 

B. Nee 

C. Zodra de koppeling met de Landelijke 

voorziening WOZ voor Stichtse Vecht werkt 

kunnen wij overwegen decharge te verlenen. Wij 

kunnen hierover binnenkort meer duidelijkheid 

verstrekken.  

33   In het rapport staat dat 'de aandacht vanuit de colleges laat 
op gang komt, getuige ook de oprichting van een GR onder 
actief bestuur van de drie burgemeesters tweede helft 2016'. 
De term 'actief bestuur' behoeft nadere toelichting. Het 
bestuur begint volgens het rapport pas bijna 1 jaar na de start 
van de BSWW en bijna anderhalf jaar na de start van de GR. 
A. Hoe kun je dit 'actief' noemen als al in april 2015 het 
raadsvoorstel Belastingsamenwerking SWW in de raden 
besloten is? Talloze activiteiten waren nadien toch al ingezet 
in het kader van deze samenwerking? 
B. Waarom is er geen verslag van de oprichtingsvergadering 
eind 2015? 
C. Waarom is er gelet op alle troubles geen enkele 
bestuursvergadering tussen de 
vaststelling van de GR in de colleges in maart 2015 en de 
eerste bestuursvergadering op25 augustus 2016? 
D. Welke afspraken maakt het bestuur wanneer over de 
financial control? 

A. Volgens de GR komt het bestuur twee keer per 

jaar bijeen. Uit het rapport blijkt dat de 

bestuurlijke aandacht in het begin van BSWW 

niet optimaal is geweest.  

B. Het betrof feitelijk alleen het besluit tot oprichting, 

waarbij alleen de drie bestuursleden aanwezig 

waren. 

C. Zie het antwoord bij A.  

D. Er is per 1 september 2017 een nieuwe directeur 

benoemd. De directeur wordt ondersteund door 

een financieel adviseur van Stichtse Vecht. Wij 

onderzoeken de mogelijkheden om het financiële 

beheer per 1 januari 2018 anders te organiseren.  

 

34   De jaarrekening 2016 laat 500K aan extra kosten zien tov de 
begroting. 
Voornamelijk veroorzaakt door projecten: 
- Schoon door de poort; 
- Gooise Meren; 
- Inhuur externen. 
A. Hoe kan het mogelijk zijn dat gelet op alles wat niet liep er 
kosten gemaakt zijn om terwijl de auto pech had en er nog 
geen zicht op reparatie was, toch al met meerijders 
gesproken werd en daarvoor ook kosten gemaakt werden. 
B. Hoeveel waren deze kosten in relatie tot het project 
Gooise Meren? 

A. De gesprekken vonden uitsluitend ambtelijk 

plaats om te onderzoeken of een bredere basis 

voor de bedrijfsvoering mogelijk was. Het bestuur 

was hierbij niet betrokken en wist op dat moment 

niet welke problemen er bij BSWW speelden. Na 

het bekend worden hiervan, werd het onderzoek 

direct gestaakt. 

B. € 9.500,- 



35   De onderzoeker hamert nogal op het feit dat het gesternte 
waaronder de belastingsamenwerking van kracht werd cq 
ging lopen niet erg gelukkig was. ('Bestuurlijke aandacht voor 
deze uitvoeringstaak geminimaliseerd' en 'gegeven het 
bestuurlijke klimaat') Na de raadsverkiezingen van maart 
2014 gooide het nieuwe college het roer immers radicaal om. 
De samenwerking met Stichtse Vecht en Weesp werd 
verbroken en naar het Gooi gericht. Dat gaf veel scrupules bij 
de voormalige 
partners. 
A. Is dat de voornaamste reden van bestuurlijk verslapte dan 
wel geen aandacht? 

Professor dr. J. Bossert: 
A. Dat is een belangrijke reden. 

36   Het onderzoek stelt dat de geformuleerde systeemeisen 
onvoldoende specifiek en met 
onvoldoende deskundigheid tot stand kwamen. 
A. Welke disciplines werden geraadpleegd alvorens de markt 
te bevragen? 
B. Werd ook juridische en/of externe deskundigheid ingezet? 
C. Zo ja, door welke instanties werd er allemaal 
geadviseerd? 

Professor dr. J. Bossert: 
A. Er is gebruik gemaakt van de ambtelijke expertise 
binnen de voorbereidingsgroep uit de gemeenten. 
B. Er is gebruik gemaakt van het bureau IBMN voor 
juridische expertise en externe deskundigheid. 
C. Bij de aanbesteding heeft begeleiding 
plaatsgevonden van IBMN. 

37   'Tot in het derde kwartaal 2016 is er aan de inrichting van de 
ict applicatie gewerkt om omissies te corrigeren. Omissies, 
die onvolledige en onjuiste aanslagen, verminderingen, 
invorderingsbesluiten etc tot gevolg hebben', staat in het 
rapport. 
A. Zijn er ook dergelijke omissies de deur uitgegaan? 
B. Zo ja, hoeveel en hoe is dat hersteld? 
C. Is er een volledig beeld van al deze omissies of worden 
omissies geconstateerd door de ontvanger van een dergelijk 
document? (Het zogenaamde piepsysteem) 
 

A. Voor zover bekend zijn deze niet de deur 
uitgegaan. 
B. NVT 
C. De mogelijke omissies zijn gemonitord door de 
gebruikers (personeel BSWW) en ICT deskundigen 
van de gemeenten. 
 

38   Alvorens het tot een onderzoek kwam werden heel wat 
hobbels genomen. Ook toen duidelijk werd dat het bestuur 
uiteindelijk toch wel bezweek voor de druk tot de wens van 
een onderzoek, werd de raad lang aan het lijntje gehouden. 
A. Wat was de reden om zo weinig toeschietelijk richting een 
onderzoek te zijn? 
B. Waarom wenste het bestuur de raden zo ver mogelijk van 
de omvang en opdracht van het onderzoek vandaan te 

Het bestuur herkent zich niet deze analyse. De 
feiten en de onderzoeksopzet zijn direct met de 
raden gedeeld.   



houden? 

39   Uit het oordeel van de Waarderingskamer blijkt dat de 
organisatie en de gegevens bij 
het ontstaan van de BSWW niet op orde waren. Dat is geen 
nieuws. 
A. Per wanneer waren de gegevens dan wel voldoende op 
orde? 
B. Hoe en wanneer zijn de raden daarover geïnformeerd? 
C. Van welke datum is het jongste rapport van de 
Waarderingskamer? 

A. De gegevens zijn nog niet volledig op orde. Wij 
streven er naar om de gegevens wel zo snel 
mogelijk op orde te brengen. Hieraan kan nog geen 
datum worden gekoppeld. 
B. Met de Raadsinformatiebrief van 20 januari 2017 
zijn de raden hierover geïnformeerd. 
C. De waarderingskamer brengt op korte termijn een 
rapport uit naar aanleiding van een Inspectie ter 
plaatse. Deze is openbaar en te vinden via 
www.waarderingskamer.nl.  

40   'Weesp doet feitelijk de financial control', stelde de 
onderzoeker tijdens de presentatie van het rapport, 'maar zit 
te veraf'. 
A. Wat bedoelde de professor met deze opmerking precies? 
Vooral met 'te veraf'. 

Professor dr. J. Bossert: 
A. Er wordt gedoeld op de omstandigheid dat de 
controller van de gemeente niet op de hoogte (kon) 
zijn van de feitelijke aannames / uitgangspunten van 
de begrotingen cq bestedingen afgemeten aan de 
nut en noodzaak binnen de BSWW, danwel de 
noodzakelijke bestedingen / investeringen die 
achterwege bleven. Een goede (en noodzakelijke) 
kosten / baten analyse voor het bestuur kon niet 
worden geboden door deze constructie. 

41 Fractie PvdA-Groen Links 
Wijdemeren 
 
Stan Poels en Ram 
Lachman 

 In januari 2017 worden een aantal onfortuinlijke zaken bij de 
BSWW gesignaleerd. Als reactie hierop wordt het vertrouwen 
in het management opgezegd. Aldus de onderzoeker. 
Wanneer werd de raad hierover geïnformeerd en hoe?  

 

Op 19 januari 2017 heeft een bestuursvergadering 
plaatsgevonden in het bijzijn van de secretaris-
directeur en de teamleider. In deze vergadering 
heeft het bestuur aangegeven dat zij niet het 
vertrouwen heeft dat de BSWW de problematiek 
eigenstandig kan oplossen. Als maatregel heeft het 
bestuur per direct een interim manager aangesteld 
met als opdracht de belastingaanslagen 2017 tijdig 
te versturen. Met de raadsinformatiebrief van 20 
januari 2017 zijn de raden hierover geïnformeerd.  

42   Wat beoogde het plan van aanpak? Door wie werd het plan 
van aanpak samengesteld? 

 

Door de in januari van dit jaar aangestelde interim-
directeur. 

43   Wie is de opdrachtgever voor het opstellen van het 
bedrijfsplan door ANG? 
Welke parameters/input werden meegegeven aan ANG voor 
het opstellen van het bedrijfsplan? Wat was het doel van dit 

De colleges van B&W van de drie gemeenten.  

http://www.waarderingskamer.nl/


bedrijfsplan? 
 

44   Wie heeft de kwalitatieve vereisten getoetst van de 
aanbieders en op welke manier? 
 

Op basis van uw vraag kunnen wij niet opmaken op 
welke vereisten en aanbieders u doelt.  

45   Werden er referenties/recensies van Gouw IT BV 
nagetrokken? Zo ja, wat was het resultaat? 
 

Ja dat maakt onderdeel uit van de 
aanbestedingsprocedure.  

46   Welke rol heeft IBMN gehad bij de keuze van de aanbieder? 
 

IBMN begeleidde het inkoopproces. 

47   Werd er onderzocht, waarom er zulke substantiële 
prijsverschillen waren, als alle aanbieders aan de kwalitatieve 
vereisten voldeden ? Zo ja, wat was het resultaat? 

Dit maakt deel uit van de aanbestedingsprocedure. 
Er is niet vastgesteld dat de aanbieding niet aan de 
criteria voldeed. Het is daarom niet mogelijk deze uit 
te sluiten.  

48   De ICT applicatie wordt niet op tijd geleverd en kende diverse 
problemen bij implementatie die niet in de voorbereidingsfase 
werden opgelost. Waarom werden  deze problemen niet 
opgelost? 

Omdat de problematiek zeer complex was en 
inmiddels was besloten te starten met de 
samenwerking.  

49   Formele oplevering van de ICT applicatie heeft niet 
plaatsgevonden. Wat wordt bedoeld met ‘formele 
oplevering’? En waarom niet? 

Omdat de opdrachtnemer nog aan verplichtingen 
moet voldoen. Zie het antwoord op vraag 26. 

50   Er zijn twee varianten van het bedrijfsplan (ambtelijk en 
bestuurlijk), waarop een collegevoorstel wort gebaseerd.  
Welke variant werd betrokken door het bestuur van BSWW 
bij de besluitvorming en waarom? 

Deze besluitvorming heeft plaatsgevonden in de 
colleges. Op dat moment was er nog geen bestuur 
van BSWW. De bestuurlijke versie is onderdeel van 
besluitvorming. Mede op het signaal van de 
onderzoeker zal een nader onderzoek worden 
uitgevoerd.  

51   Had Gouw IT BV van te voren aangegeven (template) welke 
data er aangeleverd moesten worden voor de conversie? 

De conversievereisten maken onderdeel uit van het 
project.  

52   Was er een afspraak gemaakt met de aanleverende partijen 
voor de aanlevering van juiste en volledige data? 

Wij nemen aan dat u doelt op de levering van de 
belastingapplicatie. (…). De gunningsvereisten zijn 
vooraf benoemd in het aanbestedingsdocument. 
Partijen die onvolledige informatie leveren, kunnen 
geen deel uitmaken van de gunning.  

53   Wat zou de consequentie zijn als er niet aan deze 
voorwaarden werd voldaan? 

Zie het antwoord op vraag 45. 

54   Welke aanleverende partij heeft zich niet aan deze 
voorwaarden gehouden en waarom niet? 

Professor dr. J. Bossert: 
Alle gemeenten zijn hieraan debet. Het betreft een 



breed scala aan afwijking: oude dossier, 
verschillende standaarden die pas binnen de 
grondslagen van de waarderingskamer, 
verschillende uitgangspunten per gemeente. 

55   Wat is er gedaan om dit probleem alsnog op te lossen voor 
de voortgang van het project? 

Professor dr. J. Bossert: 
Er hard aan gewerkt om alles opgeschoond te 
krijgen door het personeel. 

56   Is de conclusie dat de belastingsamenwerking BSWW 
financieel nog steeds aantrekkelijk is nog wel juist met de 
brief van de BSWW van 13 september 2017 waarin 
Wijdemeren een extra bijdrage moet leveren in 2017 van 
147.000 euro en er ook een “winstwaarschuwing” voor 2018 
wordt gegeven ? Wat is nu de terugverdientijd? 

Professor dr. J. Bossert: 
De  conclusie over het financiële beeld is gedaan 
met de dan beschikbare informatie. Meer kosten 
betekent een minder gunstig financieel perspectief, 
maar op de lange termijn staat de constatering van 
de onderzoeker nog steeds. 

57   Bij welke goed draaiende belastingsamenwerking(en) kan de 
BSWW eventueel aansluiten en wanneer? 

Deze vraag kan niet zonder nader onderzoek 
worden beantwoord. 

58 
CDA 

Gemeenteraadsfractie 

 

Wijdemeren Toelichting (Blz. 10) : In juni 2013 is doel van de beoogde 

samenwerking het behalen van efficiencywinsten in de 

bedrijfsvoering. In de business case komt daar een doel bij: 

‘Kwetsbaarheid verminderen”. 

Vraag: Kunt u schetsen hoe kwetsbaar de afdeling 
Belastingen was in 2012? 

 

Aannemend dat u doelt op de afdeling in 
Wijdemeren gold dat deze minimaal was bezet. Dat 
leidt tot risico’s bijvoorbeeld bij ziekte of verloop.  

59   Toelichting (Blz.10): Adviesbureau SMQ geeft geen advies 

over de vereiste bestuursrechtelijke vorm. 

Vraag: Is dit niet gevraagd aan SMQ? Zo nee, waarom niet? 
Is hier door het college zelf aan gedacht? 

SMQ stelt in haar rapport: “Aangezien de nu 
onderzochte samenwerking tussen de afdelingen 
belastingen en WOZ slechts een onderdeel is van 
een breder onderzoek op het gebied van 
samenwerking tussen de deelnemende gemeenten, 
kunnen wij in deze fase niet overzien wat de meest 
wenselijke vorm van samenwerking is.” 

60   Toelichting (Blz.10): Adviesbureau SMQ stelt dat ICT 

volledig op orde moet zijn, voordat de samenwerking 

daadwerkelijk kan starten. 

Vraag: Is dit door de drie gemeenten onderzocht? Wat was 
de uitkomst? Op basis waarvan is de  “Go” per 2016 mogelijk 
en reëel geacht. 

Enerzijds omdat de tijd begon te dringen en 
anderzijds de verwachting was dat de ICT op 
redelijke termijn op orde zou zijn. 

61   Toelichting (Blz.12): Aanbesteding ICT applicatie. Bij 

gunning blijken alle aanbieders ruim aan de vereisten te 

De eisen zijn opgesteld onder leiding van het Inkoop 
Bureau Midden Nederland.  
 



voldoen. 

Vraag: Wie heeft de eisen opgesteld en op basis waarvan? 
Wie heeft de scores toegekend? 
Wat was het verschil tussen de hoogste en de laagste 
aanbieder? 
 

62   Toelichting (Blz. 12) : Implementatie ICT applicatie. 

Ondanks een voortvarende start, stagneert het 

implementatietraject al snel.  

Vraag: Wordt dit gemeld en bij wie wordt dit gemeld? Welke 
actie is hierop ondernomen? 
 

In de raadsinformatiebrief van 4 november 2016 
staat de problematiek met de applicatie benoemd.  

63   Toelichting (Blz. 12) : Implementatie ICT applicatie. De test 

bij de live-gang kan onvolledig plaatsvinden? 

Vraag: Klopt het dat er in Q1 2015 is begonnen? En het 

raadsbesluit is genomen in Q2? 

Het starten van een implementatie van een nieuwe 
applicatie is een onderdeel van de bedrijfsvoering. 
Hiervoor is geen raadsbesluit vereist.  

64   Vraag: Wie neemt dit besluit tot live-gang en waarom besluit 

men tot live-gang? Zijn de risico’s in kaart gebracht? 

De projectgroep die verantwoordelijk is voor de 
inrichting van de applicatie.  

65   Toelichting (Blz. 13) : Eind december 2015 wordt 

geconstateerd dat Gouw IT niet volledig aan haar 

verplichtingen heeft voldaan. 

Vraag: Waarom heeft Gouw IT niet aan haar verplichtingen 
voldaan? Wie en wanneer heeft dit gemeld bij Gouw IT. 

Professor dr. J. Bossert: 
Gouw IT zou contractueel voor de start van de 
BSWW (derde kwartaal 2015) het IT systeem 
opleveren. Dat is niet gebeurd. Het bestuur BSWW 
heeft dit gemeld bij de leverancier. In de daarop 
volgende discussie bleek dat de oorzaken hiervan 
niet eenduidig aan de leverancier konden worden 
verweten, met andere woorden: de BSWW droeg 
hier medeverantwoordelijkheid aan. 

66   Toelichting (Blz. 13) : Bedrijfsplan. ANG concludeert dat er 

nagenoeg geen nadelen zijn naast de voordelen verlaging 

kosten en verlaging kwetsbaarheid wordt als derde voordeel 

genoemd verbetering van de kwaliteit van uitvoering. 

Vraag: Kunt u de kwaliteit van uitvoering op dat moment 
omschrijven. Met andere woorden was er twijfel aan de 
kwaliteit? 

Professor dr. J. Bossert: 
De analyse laat zien dat de toen bestaande kwaliteit 
naar alle redelijkheid niet zou kunnen worden 
verlaagd doch dat er wel potentie tot verbetering zou 
kunnen zijn. Er was geen aanleiding om te twijfelen 
aan de bestaande kwaliteit. 

67   Vraag: Hoe is gestuurd op de bekende omschreven risico’s 

in het bedrijfsplan van ANG? 

Professor dr. J. Bossert: 
Het onderzoek laat zien dat de sturing op deze 



risico’s slechts beperkte aandacht kreeg en dat de 
sturing zich voornamelijk richtte op terugverdientijd 
en kostenverlaging. 

68   Toelichting: In de ambtelijke status van het bedrijfsplan 

berekend men een terugverdientijd van 2,4 jaar. Op basis 

waarvan spreekt het collegevoorstel van een terugverdientijd 

van 1,3 jaar. 

Vraag: Kunt u de verschillen van ANG en collegevoorstel in 
een staatje specificeren? 

Er is nader onderzoek nodig naar de verschillen 
tussen de ambtelijke versie en de bestuurlijke versie 
van het rapport. De BSWW vraagt de colleges 
opdracht te geven voor nader onderzoek.  

69   Toelichting: Overhead (Blz. 14) 

Vraag: Kunt u dit document / spreadsheet met ons delen? 

Professor dr. J. Bossert: 
Dit spreadsheet is onderdeel van het dossier 
BSWW. 

70   Toelichting: ICT applicatie (Blz. 16). In februari 2016 vindt 

een gesprek met Gouw IT plaats over de niet volledig 

opgeleverde applicatie. Daarna is deze volgens planning 

tijdig uitgevoerd. 

Vraag: Zijn de consequenties hiervan gemeld en tijdig 
ingezien? 

Onduidelijk is wat met deze vraag bedoeld wordt.   

71   Toelichting (Blz. 17): Medio mei 2017 is de ICT applicatie 

nog steeds niet formeel opgeleverd. Er wordt een evaluatie 

gedaan op basis van ‘must have’ eisen. 

Vraag: Waarom vindt deze evaluatie zo laat plaats?  

Professor dr. J. Bossert: 
Deze evaluatie vindt periodiek plaats en is 
onderdeel van de monitoring om te zien of systeem 
kan worden opgeleverd. 

72   Toelichting: GR Bedrijfsvoeringsorganisatie (Blz. 17). 
Vraag:  Waarom wordt besloten in november 2016 om de 
GR niet aan te passen? 

Dat werd op dat moment, gelet op de discussie over 
de samenwerking die op dat moment speelde, 
onverstandig geacht.   

73   Vraag: Op welke datum is het beroep door een 
belastingplichtige betreffende de vaststelling van de WOZ-
beschikking en de aanslag OZB ontvangen? 

11 november 2016 

74   Toelichting: Bestuur en management (Blz.18). Op 25 

augustus 2016 vindt de eerste bestuursvergadering BSWW 

plaats. 

Vraag: Waarom vindt deze eerste vergadering pas plaats na 
8 maanden na de formele inwerkingtreding van de GR? 

Professor dr. J. Bossert: 
Volgens de GR dient minimaal twee keer per jaar 
een bestuurlijke bijeenkomst te worden belegd. Uit 
het rapport blijkt ook dat de bestuurlijke 
betrokkenheid in het begin onvoldoende scherp 
was. Voor augustus 2016 heeft wel een 
bestuursvergadering plaatsgevonden, maar hiervan 
zijn geen notulen opgesteld.  



75   Toelichting: Bestuur en management (Blz.18). Op 19 januari 

2017 wordt door het bestuur het vertrouwen opgezegd in de 

BBSW. 

Vraag: Wie heeft nu precies het vertrouwen in wie 
opgezegd? Is dit mondeling gedaan of ook schriftelijk? 

Het bestuur van BSWW heeft aangegeven dat zij 
niet het vertrouwen heeft dat de BSWW de 
problematiek eigenstandig kan oplossen. Dit is 
beschreven in de Raadsinformatiebrief van 20 
januari 2017. 

76   Vraag: Kunt u uitleggen wat dit voor een consequenties heeft 
gehad? 
 

Er is een interim-directeur benoemd die ondermeer 
de taken van de secretaris-directeur heeft 
overgenomen.  

77   Vraag: Zijn er in de bestuursvergadering van 25-11-2016 

onregelmatigheden geconstateerd met betrekking tot de 

secretaris directeur en/of de teamleider? 

Nee 

78   Toelichting: Daarna stuurt het bestuur een RIB  d.d. 20 

januari 2017 “BSSW krijgt hulp voor tijdige aanslagoplegging 

2017”. 15 maart krijgen we weer een RIB. De interim-

directeur is opdracht gegeven een evaluatie op te stellen en 

verbeterpunten aan te dragen. 

Vraag: Is naar uw mening de gemeenteraad de ernst van de 
situatie (opzeggen vertrouwen) duidelijk gemaakt? 

Ja 

79   Vraag: Waar is deze evaluatie Het betreft een ambtelijk inzicht in de te zetten 
stappen en bijhorende kosten om de 
belastingsoplegging 2017 en 2018 te doen slagen. 
Deze opzet is verwerkt in de kwartaalrapportages 
2017 en de begroting 2018.  

80   Toelichting: Bestuurlijke organisatie (Blz.22). Kortom de 

bestuurlijke organisatie kent een GR, die niet is opgesteld 

voor de belastingsamenwerking, check & balances, die 

gedeeltelijk of niet zijn ingevuld en governanceprocessen, die 

gebrekkig zijn. 

Vraag: Wat is uw actie op korte termijn op bovenstaande? 

Er wordt momenteel gewerkt aan het verstevigen 
van de governance. Er is een nieuwe directeur 
benoemd. De directeur krijgt ondersteuning van een 
financieel adviseur van Stichtse Vecht, die mede de 
control beoordeelt.  

81   Toelichting: Organisatiedoelen (Blz. 23). Kortom de 

organisatie kent geen beleid en doelen zijn zeer beperkt 

geformuleerd (alleen financieel concreet gemaakt). 

Vraag: Wat is uw actie op korte termijn op bovenstaande? 

Dat is sterk afhankelijk van de opdracht die de raden 
het bestuur van BSWW geven. Mede in het licht van 
de gemeentelijke herindeling van Weesp en 
Wijdemeren.  

82   Toelichting: Uitvoeringsorganisatie (Blz. 24).  

Vraag: Wat is uw actie op korte termijn om de personele 

Er zal voorlopig externe ondersteuning nodig blijven 
om de achterstanden weg te werken en de kwaliteit 
van het werkproces te versterken.  



problemen op te lossen? 

83   Toelichting: ICT applicatie (Blz. 25). 

Vraag: Wat is uw actie op korte termijn om de openstaande 
punten van de ICT applicatie op te lossen? 

Een groot deel van de openstaande punten van de 
applicatie zijn in de loop van de tijd verbeterd of 
opgelost. De openstaande punten blijven onderwerp 
van gesprek.  

84   Toelichting: Financieel management (Blz. 25). 

Vraag: Wat is uw actie op korte termijn om invulling te geven 
aan een adequaat financieel management? 

Er is een financieel adviseur aangesteld. 
Onderzocht wordt hoe de financiën functie kan 
worden verbeterd. Tot die tijd wordt het bestaande 
financieel beleid voortgezet. De raden worden stap 
voor stap meegenomen in het op orde brengen van 
de begroting(en) 2017 en 2018.   

85   Toelichting: Overhead functies (Blz. 27). 

Vraag: Bent u van plan een business controller binnen de 
BBSW te plaatsen? 

Zie het antwoord op vraag 74. 

86   Toelichting: Constateringen huidige situatie (Blz. 27). 

Vraag: Wat is uw actie op korte termijn om noodzakelijke 
aanpassingen te doen voor governance en beleid, directie en 
management, ICT applicatie en financieel management? 
 

Zie het antwoord op vraag 74. 

87   Vraag: Wat vindt u van de suggestie om het bestuur te laten 

bestaan uit wethouders Financiën en de Raad van Toezicht 

te laten formeren door raadsleden. 

Toezicht houden op gemeenschappelijke regelingen 
is een taak die het college toekomt.   

88   Vraag: Bij de presentatie van het onderzoeksrapport is 
genoemd dat er investeringen gedaan moeten worden om op 
‘’vlieghoogte te komen’’. Kunt u bij benadering aangeven wat 
deze investering zal zijn? 

Deze investering nemen wij op in de gewijzigde 
begrotingen 2017 en 2018. Deze worden zo spoedig 
mogelijk aan de raden gestuurd.  

89   Vraag: Meerdere malen heeft onze fractie vragen gesteld 
over de term / situatie ‘’schoon door de poort’’. Door de 
toenmalig wethouder is toegezegd dat de kosten bij ‘’niet 
schoon door de poort’’ per gemeenten zouden worden 
gedragen. Heeft dit zo plaats gevonden en wat is de status 
op dit moment ? 

De actie ‘Schoon door de poort’ is in principe 
gedragen door de gemeenten en vond plaats 
voordat de samenwerking van start ging. De 
werkzaamheden die tijdens BSWW zijn uitgevoerd 
zijn niet gespecificeerd aan de gemeenten 
doorbelast. 

90   Vragen aan de professor 

Tijdens het onderzoek heeft u een aantal personen 
gesproken. Waarom heeft u de oud wethouders Financiën en 
de stuurgroep / kopgroep die belast was met de opstart van 
de BSWW niet gesproken ? 

Professor dr. J. Bossert: 
Het onderzoek heeft als opdracht de start van de 
belastingsamenwerking meegekregen. Stuurgroep / 
kopgroep had tot doel de brede samenwerking in 
het sociaal domein. Het besluit om over te gaan tot 



 de belastingsamenwerking is voor het onderzoek 
een gegeven geweest. 

91   In de voorafgaande rapporten zijn er nadrukkijk risico’s 

benoemd. Kunt u aangeven of er voldoende op deze risico’s 

is gestuurd / bestuurd en of deze risico’s onderdeel waren 

tijdens de oprichting van de BSWW? 

Professor dr. J. Bossert: 
Het rapport concludeert dat dit niet het geval is 
geweest. 

92 Babet de Vries, VVD Stichtse Vecht Het bestuur BSWW onderschrijft de hoofdlijnen zoals 
weergegeven in het onderzoeksrapport van de heer Bossert. 
Betekent dat niet alles onderschreven wordt? Kan 
uiteengezet worden welke aspecten van het rapport niet 
onderschreven worden? 

Het bestuur van BSWW onderschrijft de conclusies 
en aanbevelingen. Op het punt van het 
toekomstperspectief stellen we voor een breder 
onderzoek te doen dan de voorkeursvariant van de 
externe onderzoeker. 

93   Het bestuur BSWW geeft aan dat de ambtelijke en 
bestuurlijke verantwoordelijkheid in dit proces te weinig 
helder geregeld is. Wat mist hier? En wat hebben we nodig 
om de nabije toekomst goed te regelen? 

Daar is inmiddels op ingespeeld door een 
verscherpt toezicht door het bestuur. De 
betrokkenheid van de wethouders is vergroot. Er is 
een nieuwe directeur met een financieel adviseur 
aangesteld.  

94   Prof Bossert heeft in het rapport aangegeven gezegd dat er 
een inverdieneffect was. Wat zijn die inverdien effecten? 

Professor dr. J. Bossert: 
Onder andere mogelijke baten bij 
gemeenschappelijke kosten voor, personeel ICT, 
overhead bij de deelnemende gemeenten. 

95   Wat indien BSWW er niet was. Wat waren dan de kosten 
geweest voor de belastingaanslagen? Waren de ontstane 
problemen er niet geweest als we BSWW niet hadden? En 
zo niet, wat hadden we dan moeten doen en wat zou het 
verschil zijn geweest met de huidige situatie? 

De kosten zouden hoger zijn geweest omdat nu de 
aanschaf en implementatie van de ICT zijn gedeeld. 
Deze investering was ook zonder samenwerking 
noodzakelijk. De kosten waren dan volledig voor 
rekening van de individuele deelnemers gekomen. 
Ook het op orde brengen van de gegevens zou 
ongeacht de samenwerking aan de orde zijn 
gekomen. 
 
Zie figuur 8 op pagina 26 van het rapport.  

96 Klaas Overbeek, CDA Stichtse Vecht Bij de financiële analyse (figuur 8) zijn de kosten aangegeven 
voor alle gemeenten samen. Kan aangegeven worden wat de 
bedragen zijn van de afzonderlijke gemeenten, voor de 
samenwerking en de gemeentelijke bijdragen aan de 
BSWW? 

SMQ gaat in het rapport van 3 maart 2014 uit van: 
Huidige kosten en FTE  Stichtse 

Vecht  
Weesp  Wijdemeren  

Kosten  
Salariskosten  742.451  229.207  260.399  
Inhuur  217.706  5.000  105.786  
ICT-kosten 
(applicaties)  

102.906  41.100  79.336  

Druk- verzendkosten  15.669  13.000  15.500  



Proceskosten  33.147  3.300  15.000  
Doorbelaste 
overheadkosten  

607.110  165.680  185.664  

 

97   Is er vanuit het college/ambtelijke organisatie inzicht te geven 
waarom er verschillen zijn in terugverdientijden tussen het 
bedrijfsplan ambtelijke versie, bestuurlijke versie en het 
collegevoorstel? 
 

Er is nader onderzoek nodig naar de verschillen 
tussen de ambtelijke versie en de bestuurlijke versie 
van het rapport. 

98 J.A.H. van der Does Weesp Pag. 33 Scenario 1.b Doorgaan zonder eigen uitvoering. 
Waar is de conclusie dat deze optie geen forse investering 
vergt op gebaseerd.  

Professor dr. J. Bossert: 
Deze optie gaat uit van een bestaande derde 
organisatie op “vlieghoogte. Waarin de bestaande 
organisatie van BSWW zou kunnen worden 
gevoegd. Substantiële investeringen in ICT, 
overhead e.d. zijn dan niet nodig voor de BSWW 
organisatie zelf.   

99   Welke derde partij zou hiervoor in aanmerking komen? Om deze vraag te beantwoorden is nader 
onderzoek nodig naar de bestaande 
samenwerkingsverbanden, de kwaliteit van die 
organisatie en bijvoorbeeld de gebruikte applicaties. 

100 Hawre Rahimi, WSP Weesp Wat zouden de kosten van Weesp zijn geweest als er geen 
samenwerking was. 
 

Zie figuur 8 op pagina 26 van het rapport. 

101   Wanneer was er een eerste signaal dat het mis ging en 
hoeveel tijd zat er tussen het signaal en de reactie daarop. 

22 augustus 2016 ontving het bestuur het eerste 
signaal. Op 25 augustus 2016 wordt de daarop 
volgende eerste bestuursvergadering met besluiten 
en actiepunten gehouden. 

 


