
 

Geachte heer, mevrouw,  

 

 

Met deze brief beantwoorden wij de vragen van de heer B. de Greef (SP) over 

het Noordelijk Belastingkantoor. De vragen treft u aan in de bijlage. 

 

1 Vindt het college, net als de SP, dat een soepele gang van zaken bij de 

uitvoerende organisatie, in dit geval het Noordelijk Belastingkantoor, voor 

het innen van belastingen een belangrijke voorwaarde is voor de bereidheid 

van mensen tot het betalen van belasting? 

 

Ja.  

 

2 Is het college met de SP van mening dat de situatie bij het Noordelijk 

Belastingkantoor een chaos is en dat er snel een vergaand verbeterplan moet 

komen voor de gebrekkige dienstverlening? Zo ja, vindt het college dan ook 

dat dit er voor de zomer moet liggen? Zo nee, waarom niet? 

 

Het Noordelijk Belastingkantoor haalt de financiële doelstellingen en het 

gewenste dienstverleningsniveau niet. Zoals we in onze brief aan uw raad van 

6 juni hebben aangegeven, heeft de interim directeur de opdracht om rond 

half juli het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor te adviseren over de  

maatregelen die nodig zijn om de problemen binnen het Noordelijk 

Belastingkantoor op te lossen.     

 

3 Kan het college aangeven waarom er al meerdere jaren achtereenvolgens 

problemen ontstaan bij de uitvoeringsorganisatie voor het innen van lokale 

belastingen en heffingen? En kan het college aangeven waarom deze tot nu 

toe nog niet opgelost zijn? Zo niet, waarom niet?  

 

Voor het antwoord op deze vraag verwijzen wij naar onze brief van 6 juni jl. 
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4 De SP vindt het zeer zorgelijk dat de ombudsman een betere analyse kan 

maken van waar het fout gaat bij het Noordelijk Belastingkantoor, dan een 

bestuurslid van diezelfde organisatie. Ook zegt dit bestuurslid over 4 weken 

met het bestuur te gaan praten. Vindt het college, net als de SP, dat deze 

werkwijze van het Noordelijk Belastingkantoor onvoldoende is? Zo ja, wat 

verwacht het college van het Noordelijk Belastingkantoor? Zo nee, waarom 

niet? 

 

De analyse van de Ombudsman sluit aan bij de analyse van het bestuur van 

het Noordelijk Belastingkantoor, zoals verwoord in onze brief van 6 juni jl. 

Het Noordelijk Belastingkantoor haalt haar doelstellingen (kwaliteit op orde 

en besparen) momenteel niet maar die doelen staan nog steeds overeind. Het 

bestuur heeft echter meer tijd en inzet nodig om daar te komen. 

 

5 Het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor is volgens de SP 

verantwoordelijk voor de situatie waarin het verkeerd. Keer op keer kreeg zij 

vanaf vóór de oprichting signalen dat er grote gebreken waren in deze 

samenvoeging van het innen van de verschillende belastingen. De SP wil dat 

het bestuur openlijk verantwoording komt afleggen, zeker nu de voorzitter 

opstapt zonder verklaring of verontschuldiging. Is het college dat met de SP 

eens? Zo ja, wat lijkt het college een geschikte vorm hiervoor? Zo nee, 

waarom niet?  

 

Nee, wethouder De Rook maakt deel uit van het bestuur van het Noordelijk 

Belastingkantoor. Langs die lijn kan verantwoording worden afgelegd aan uw 

raad via het daarvoor beschikbare instrumentarium. 

   

6 Heeft (of gaat) voormalig directeur Geerdink nog enig ander bedrag 

krijgen bij haar vertrek dan het loon over mei 2019? Zo ja, hoeveel? Zo nee, 

waarom niet? 

 

De afspraken die het bestuur van het Noordelijk Belastingkantoor en de 

voormalige directeur over haar vertrek hebben gemaakt vallen onder de 

werking van de Wet normering topinkomens. De volgende financiële 

afspraken zijn gemaakt:  

-   de voormalige directeur neemt verlof op van 1 juli tot 1 september 

2019 en ontvangt salaris tot 1 september 2019; 

- de voormalige directeur ontvangt een wettelijke transitievergoeding 

zoals bedoeld in artikel 8.10, vierde lid, van de Sectorale 

Arbeidsvoorwaardenregeling Waterschapspersoneel (SAW) ten 

bedrage van € 15.262,-- bruto; 

- de voormalige directeur koopt haar aanspraken op een WW-uitkering 

af tegen 30% van de nominale waarde, zijnde een bedrag van  

€ 23.630,-- bruto;  

- het Noordelijk Belastingkantoor vergoedt de kosten van rechtsbijstand 

die de voormalig directeur heeft gemaakt; 
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- er vindt een reguliere, wettelijk voorgeschreven eindafrekening plaats 

van het tot einde dienstverband opgebouwde IKB en van het bij einde 

dienstverband resterende vakantieverlof. 

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

burgemeester en wethouders van Groningen, 

 

 

de burgemeester,     de secretaris, 

Peter den Oudsten     Diana Starmans 

 

 

 

Deze brief is elektronisch aangemaakt en daarom niet ondertekend. 

 


