
Schriftelijke vragen ex. Artikel 38 Reglement van Orde Algemeen Bestuur Wetterskip Fryslân 

Noordelijk Belastingkantoor 

 
Toelichting 
 
Op 19 juli ontvingen wij een brief van de voorzitter van het dagelijks bestuur van het Noordelijk 
Belastingkantoor (NBK). Daarin werden wij  o.m. op de hoogte gesteld dat er wordt gewerkt aan 
bestuurlijke samenvattingen van het rapport Berenschot en de conceptrapportage ‘Second Opinion’. 
De fractie van de PvdA in Wetterskip Fryslân heeft in het Algemeen Bestuur van 11 juni mondelinge 
vragen gesteld over de zorgwekkende situatie bij het NBK. In het Algemeen Bestuur van 9 juli jl. zijn 
uw toezeggingen bij de vaststelling van de besluitenlijst nog eens aangescherpt. 
Op grond van uw toezeggingen op 11 juni en 9 juli mogen wij erop rekenen, dat de rapportagens, 
zoals de conceptrapportage ‘Second Opinion’ direct na de bespreking in het bestuur van het NBK op 
11 juli naar ons zouden worden toegezonden. Dagelijks Bestuurder Bé de Winter zei daarbij 
bovendien dat deze rapportages op de website van het NBK gevonden kunnen worden. Dat is niet 
het geval. 
Wij vinden dan ook dat de brief van het bestuur van het NBK geen recht doet aan de afspraken die 
wij in beide vergaderingen van het Algemeen Bestuur met u hebben gemaakt en stellen daarom de 
volgende vragen en verzoeken  u conform het RvO deze schriftelijk en binnen 30 dagen te 
beantwoorden. Echter, liefst eerder, gezien onze zorgen over het NBK en dat door het zomerreces 
mondelinge vragen niet mogelijk zijn. 
 
Vragen: 
 

1. Bent u het met ons eens dat de aankondiging van bestuurlijke samenvattingen iets anders is 
dan de afspraak het Algemeen Bestuur z.s.m. na 11 juli ’19 alle rapporten toe te sturen? 
Zo nee, waarom niet? 

2. Om welke reden(en) gaat het bestuur van het NBK bestuurlijke samenvattingen maken? 
3. Heeft de vertegenwoordiger namens Wetterskip Fryslân in het bestuur van het NBK met 

deze werkwijze ingestemd en waarom? 
4. Bent u bereid het Algemeen Bestuur alsnog de beloofde rapporten direct te sturen? 

Zo nee, waarom niet?  
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Henni van Asten. 


