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NIEUWSBRIEF
Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de professionalisering van onze organisatie,
de activiteiten van de teams en nieuwe ontwikkelingen op ons vakgebied.

Terug blikken en vooruit kijken
In juni 2016 ontving u de vorige nieuwsbrief van het GBT. Sindsdien is er veel gebeurd en voortgezet. 

2016 was het jaar waarin het GBT voor de gemeenten Bronckhorst en Berkelland aan de slag ging. En 

het jaar waarin WOZ-waarden openbaar werden. Maar ook voor mensen een jaar van veranderingen.
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Bestuurswisseling
Door het vertrek van wethouder Jan van Marle van de ge-

meente Almelo, heeft een wisseling in het bestuur van het 

GBT plaatsgevonden. Wethouder Alex Langius heeft zijn 

plaats ingenomen en is zowel lid van het dagelijks bestuur 

(DB) als het algemeen bestuur (AB) van het GBT. Verderop in 

de nieuwsbrief leest u een interview met hem.

Lerende organisatie
Twee trainees van Traineeship Twentse Overheid (TTO) 

hebben kennis en ervaring bij ons op kunnen doen. En wij 

hebben van de trainees geleerd. Lotte Koning 

heeft zich verdiept in de toepassing van het Rijnlandse 

model bij het GBT. Alie Stegerman heeft zich bezighouden 

met levensfasebewust personeelsbeleid en informatie-

beveiliging. In deze nieuwsbrief staat een interview met 

onder andere Alie Stegerman.

Niet alleen beide trainees hebben ervaring op kunnen 

doen, maar ook verschillende stagiaires van het ROC. 

Ook heeft het GBT jong talent de kans geboden voor een 

jaar werkervaring op te doen.  Deze plek is het afgelopen 

jaar met succes ingevuld door Jody van der Tuin. Inmiddels 

werken twee afgestudeerde HBO-ers bij het GBT. Zij worden 

door diverse collega’s wegwijs gemaakt en intern opgeleid.

Landelijke Voorziening (LV) WOZ
Bijna alle deelnemende gemeenten zijn succesvol aan-

gesloten op de Landelijke Voorziening (LV) WOZ. Sinds 

1 oktober 2016 zijn alle WOZ-waarden van woningen open-

baar. Via het WOZ- waardeloket zijn de WOZ-waarden van 

alle woningen in de gemeenten die al zijn aangesloten op 

de LV WOZ voor iedereen zichtbaar. Voor de deelnemende 

gemeenten die nog niet zijn aangesloten, heeft het GBT 

de WOZ-viewer aangeschaft. Dit is een tool waarmee de 

WOZ-waarden van woningen van deze gemeenten via de 

website gbtwente.nl in te zien zijn.

2017
Het nieuwe jaar is begonnen. Ook dit jaar heeft het GBT 

diverse ambities. De Balanced Score Card is ingevuld. 

En alle teams hebben een capaciteitsplanning gemaakt. 

Onze speerpunten voor 2017 zijn: informatiebeveiliging, 

kwaliteit en inwoner centraal.



In het kader van de Wet be-

scherming persoonsgegevens 

(Wbp) en de Meldplicht Data-

lekken (sinds 1 januari 2016) heeft 

het GBT beleid vastgesteld voor 

de informatie-beveiliging. Uit een 

interne inventarisatie is gebleken 

dat het noodzakelijk is om op dit 

gebied een aantal maatregelen te 

treffen. Dit heeft geresulteerd in 

een informatiebeveiligingsplan. 

Risico-inventarisatie 
Aard Jan Kram, stafadviseur ICT en CISO 

geeft aan dat in het plan o.a. naar voren 

komt waar in de processen de meeste 

kans is op verstoring, dus inbreuk op de 

beveiliging. Er wordt hierbij niet alleen 

gekeken naar de IT-omgeving, maar 

bijvoorbeeld ook naar P&O. De mede-

werkers van het GBT worden geïnfor-

meerd en bewust gemaakt over de 

beveiliging. Dit kan gaan om bestanden 

met persoonsgegevens, maar ook 

gegevens die gebruikt worden bij het 

uitwisselen met andere bedrijven. 

Ook ontvangen of versturen mede-

werkers soms ongemerkt per mail 

privacygevoelige informatie.

Voordeur
Informatiebeveiliging heeft niet alleen 

te maken met ICT. Het geldt bijvoorbeeld 

ook voor de toegang tot het Stads-

kantoor waar het GBT is gehuisvest. 

De medewerkers van het GBT hebben 

een persoonlijke toegangspas. Bezoekers 

van het GBT moeten zich melden en 

Een datalek is niet alleen een inbraak door een hacker, 

waarbij persoonsgegevens worden weggesluisd, maar ook 

een gestolen laptop met persoonsgegevens...

Informatiebeveiliging, kwestie van bewustwording?

registreren bij de balie en worden opge-

haald en weer teruggebracht naar de 

uitgang. 

Trainee 
Trainee Alie Stegerman heeft haar op-

dracht over de informatiebeveiliging 

afgerond. Zij heeft een bewustwordings-

campagne voor de medewerkers van 

het GBT georganiseerd. Waarbij vragen 

aan de orde komen als: Welke gegevens 

worden naar “buiten” gestuurd en op 

welke manier? 

Aard Jan vult aan, “Het is belangrijk om 

onze medewerkers te informeren en 

bewust te maken over de omgang met de 

gegevens. Neem bijvoorbeeld het belang 

van het vergrendelen van het scherm 

van de PC als een medewerker even 

weg  is van de werkplek. Privacy-

gevoelige gegevens moeten 

met de aller grootste zorg 

worden behandeld”. 

BIBI
Een van de onderdelen van de regionale 

bewustwordingscampage is BIBI. Dit is 

een herkenbaar beeldmerk in de vorm 

van het personage BIBI; een medewerker 

die te maken heeft met allerlei dilemma’s 

rond informatiebeveiliging.

Met deze bewustwordingscampagne 

wordt o.a.aangehaakt bij de i-bewustzijn 

campagne, zoals deze door de Regio 

Twente en GGD Twente samen is opge-

start en de landelijke VNG campagne. 

Naast het GBT nemen alle gemeenten in 

Twente deel aan dit initiatief.

De toolbox I-bewustzijn en BIBI zijn op 

17 november 2016 feestelijk aangeboden 

aan de SSNT projecteigenaren Rob Toet 

(GBT) en Harrie Rietman (directeur be-

drijfsvoering Hof van Twente) tijdens het 

platform van de Informatiebeveiligings-

groep SSNT. (Bron: SSNT)

SSNT projecteigenaren Rob Toet (GBT) en Harrie Rietman (Hof van Twente) geflankeerd 
door beeldmerk Bibi.

Aard Jan Kram en Alie Stegerman



Alex Langius ruim een jaar lid DB en AB
“Doen waar je goed in bent en nog beter willen worden”

Sinds 12 januari 2016 is Alex Langius (58) wethouder in de gemeente Almelo. Als 

portefeuillehouder Financiën volgde hij zijn voorganger Jan van Marle op als lid van het 

Dagelijks en Algemeen Bestuur van het GBT. Een rol die hij met plezier op zich heeft 

genomen, want zo zegt hij: “Als portefeuillehouder Financiën voel ik mij niet alleen 

verbonden aan het GBT door de producten die ze leveren, maar ook door de kwaliteit 

ervan en het enthousiasme waarmee ze dat doen. Ik vind het een uitdaging om vanuit 

Almelo de samenwerking met het GBT, en vanuit het GBT de samenwerking in de regio 

op het gebied van belastingen, te blijven verbeteren.”

Na ruim een jaar kan hij volmondig 

beamen dat zijn rol als bestuurder van 

het GBT hem goed bevalt. “Voor de 

aangesloten gemeenten levert het GBT 

mooie producten en realiseren we met 

elkaar efficiencyvoordelen. Ondertus-

sen blijft de organisatie zoeken naar 

verbetermogelijkheden en denken ze na 

over hun toekomst. Binnen de kaders die 

het bestuur uitstippelt, is dat een pret-

tige manier van werken”. Naar buiten 

toe ziet Langius zichzelf vooral als pleit-

bezorger onder zijn collega’s van andere 

gemeenten. In de regio geeft hij als 

ambassadeur van het GBT graag advies 

over gemeentelijke belastingen en welke 

rol het GBT daarin kan spelen. 

In het afgelopen jaar heeft het dagelijks 

bestuur met directie en management van 

het GBT meegedacht over de toekomst-

richting van het GBT. “Excelleren is het 

uitgangspunt voor de komende jaren. 

Doen waar je goed in bent en daar nog 

beter in worden. De kracht van het GBT zit 

in hun expertise op belastinggebied. Ze 

voeren niet alleen uit, maar functioneren 

ook als sparringpartner en advies-orgaan 

voor gemeenten. We hebben met elkaar 

afgesproken om met name te focussen 

op verbetering van dienstverlening: in de 

eerste plaats in de richting van de ge-

meenten maar daarmee ook in de richting 

van meer dan een half miljoen inwoners 

in het verzorgingsgebied.” 

Het GBT is een mooi voorbeeld van hoe 

gemeenten gemeenschappelijke taken 

tot volle tevredenheid met elkaar kunnen 

laten uitvoeren door een samenwerkings-

verband. Dat strekt tot voorbeeld voor 

andere beleidsterreinen in de regio, vindt 

Langius. “Maar ik hoop ook dat meer 

gemeenten in Twente de voordelen inzien 

en in de toekomst de weg naar het GBT 

gaan vinden”. 

“Excelleren is het 

uitgangspunt voor de 

komende jaren.“

Bestuur GBT
Gemeente Lid AB Lid AB, tevens lid DB

Almelo A. (Alex) Langius A. (Alex) Langius

Borne H. (Herman) Mulder mr. drs. R. (Rob) Welten

Enschede ir. E. (Eelco) Eerenberg  

Haaksbergen mw. drs. E. (Ellen) Prent  

Hengelo mw. drs. M. (Mariska) ten Heuw mw. drs. M. (Mariska) ten Heuw

Losser drs. J. (Joop) Hassink  

Oldenzaal mw. T. (Trees) Vloothuis  

Twenterand drs.J.H. (Jan-Herman) Scholten  

Voorzitter: mr. drs. R. (Rob) Welten Secretaris: dr. R. (Rob) Toet

Vergaderdata  in 2017 Algemeen Bestuur GBT
Donderdag 13 april

Donderdag 22 juni

Donderdag  21 december

Vergaderdata  in 2017 Dagelijks Bestuur GBT
Donderdag 13 april

Donderdag 22 juni

Woensdag 11 oktober

Donderdag  21 december



GBT medetoetser landelijke taxatiewijzer* 
ziekenhuizen en verzorging

Toetreding Twenterand tot 
gemeenschappelijke regeling 
(GR) GBT

Bij het maken van de landelijke taxa-

tiewijzers voor incourante niet-woningen 

zijn diverse partijen betrokken. De VNG 

fungeert als opdrachtgever voor de 

taxatiewijzers en legt voor deze taak 

verantwoording af aan de stuurgroep 

samenwerking WOZ. Deze is als budget-

houder eindverantwoordelijk. Het GBT is 

vertegenwoordigd in de taxatie techni-

sche kerngroep (TTK).

Zodra een landelijke taxatiewijzer is 

opgesteld, dient hij nog gekeurd te 

worden. De keurcommissies bestaande 

uit diverse deelnemers van de landelijke 

vereniging lokale belastingen (LvLB) 

keuren de taxatiewijzers. Als lid van de 

keurcommissie is het GBT medetoetser 

geweest van de landelijke taxatiewijzer 

ziekenhuizen en verzorging.

* Een taxatiewijzer biedt informatie voor 
het systematisch opzetten en onder-
bouwen van de waardering op basis van 
kengetallen en vergelijkingsmateriaal.

Sinds 1 januari verzorgt het GBT de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen 

en de uitvoering van de Wet WOZ voor de gemeente Twenterand. Vanuit de gemeente 

Twenterand zijn vier collega’s nu in dienst van het GBT. De bestandsconversie is succes-

vol afgerond en de WOZ-waarden zijn beschikt. Inwoners ontvangen hun aanslagbiljet 

gemeentelijke belastingen eind februari. Voor informatie of vragen kunnen inwoners 

rechtstreeks terecht bij het GBT.

In de volgende nieuwsbrief verschijnt een 

interview met Dick Lammertink (concern 

controller bij gemeente Twenterand) en 

Gert Lubbers (voorheen senior medewerker 

belastingen bij gemeente Twenterand en nu 

senior specialist team heffen bij het GBT).

Elk jaar kunnen inwoners van de 

deelnemende gemeenten vooraf 

inzage krijgen in de totstandkoming 

van de WOZ-waarde. Afgelopen jaar 

zijn de woning-eigenaren van de 

gemeenten Bronckhorst en Berkel-

land aangeschreven. Om deze groep 

inwoners bekend te maken met de 

voormeldingen en om een extra 

controle van de objectkenmerken. 

In totaal hebben ruim 5000 woning-

eigenaren gereageerd. 

Voormeldingen zijn een aantal jaren 

geleden begonnen als een pilot in 

de gemeente Borne. En daarna als 

project waarbij elke keer een andere 

groep eigenaren werd aangeschre-

ven. In 2017 wordt voormeldingen 

opgenomen in het proces waarde-

bepaling.

Voormeldingen


