Overzicht van toezeggingen aan
de commissie bestuurlijke zaken en middelen
Datum: 14 sept 2017.
Verklaring nummering:
eerste cijfer
: nummer van de vraag/toezegging
tweede cijfer(reeks) : datum van de vergadering
derde cijfer
: agendapunt van de vergadering

Nummer
17 ( 15-4-14)

Onderwerp
BTW constructie
scholen

Verzocht door
Commissie
Grondgebied

Portefeuillehouder
Weth. Verbeek

Toezegging
De fiscus heeft
informatie
opgevraagd bij de
gemeente Brielle.
Deze informatie
wordt in de loop van
de maand oktober,
met ondersteuning
van de externe
adviseur, verstrekt.
Daarna is de fiscus
aan zet. Dit soort
zaken zijn vaak
langdurige
trajecten.

Plandatum / stand van zaken / datum gereed / te nemen acties
26/5/15 Wethouder Verbeek verwacht binnen enkele maanden uitsluitsel te kunnen geven.
1/9/15 Wethouder Verbeek deelt mee dat de inspecteur op 26 mei nadere informatie heeft gevraagd. Op 13
augustus is antwoord verzonden.
Het is nu wachten op een besluit van de inspecteur over de aangifte 3 e kwartaal 2012. De inspecteur zal dat niet
honoreren. Tegen deze uitspraak wordt dan bezwaar gemaakt en kunnen we in beroep en daarin de procedure
volgen die andere gemeenten voor ons met succes hebben gevolgd.
29/9/15 Wethouder Verbeek meldt dat we een afwijzende reactie van de inspecteur hebben gehad. We gaan nu
de bezwaarfase in.
17/8/16 Bezwaarschrift en verweerschrift liggen bij de rechter. Wachten op een zittingsdatum.
27/10/16 zitting bij de rechtbank in Den Haag
26/1/17 Er is uitspraak gedaan, nog niet schriftelijk ontvangen. Wethouder Verbeek zal de commissie mondeling
informeren.
7/2/17Wethouder Verbeek meldt de negatieve uitspraak van de rechter. College gaat in beroep bij gerechtshof.
21/2/17 uitspraak staat op verzoek van de commissie op de lijst van ingekomen stukken voor de raad. De SP
vraagt om de uitspraak te agenderen voor de commissie BZM van 14 maart.
14/3/17 De uitspraak is geagendeerd. Wethouder Verbeek zegt toe nadere informatie te sturen.
21/4/17 Behandeling van het hoger beroep vindt plaats. Uitspraak is over enkele weken te verwachten.
Uitspraak valt negatief uit.
Beroep in cassatie wordt ingesteld bij de Hoge Raad. Gemeente Woerden ( zaak 13/02651) is op 23 juni 2017 in
ongeveer gelijke situatie in het gelijk gesteld.
Nummer

Onderwerp

Verzocht door

Portefeuillehouder

18 ( 20-6-17)

Oplossen van de
problemen voor de
klimaatbeheersing
streekarchief’

J. Bark

Burg. Rensen

Toezegging

Plandatum / stand van zaken / datum gereed / te nemen acties

Nummer

Onderwerp

verzocht door

Portefeuillehouder

Toezegging

19 ( 12-9-17)

N.a.v. de brief
Exxon/mobil wordt
gevraagd naar de
evaluatie van de
VRR.

mevr. Van
Bennekom

Burg. Rensen

Plandatum / stand van zaken / datum gereed / te nemen acties

