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Titel / onderwerp:
Nieuwe Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015
Samenvatting:
De heffing en invordering van gemeentelijke belastingen is door de gemeente uitbesteed aan het
Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling (SVHW) te Klaaswaal. Het
SVHW opereert momenteel op basis van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) uit 2013. Als gevolg
van de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen per 1 januari 2015 dient de GR SVHW
opnieuw te worden vastgesteld.
Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen moet het college van burgemeester en
wethouders de raad om toestemming vragen de nieuwe GR SVHW 2015 aan te gaan. Aan de raad
wordt voorgesteld om het college die toestemming te verlenen.

Voorgesteld besluit:
Het college van burgemeester & wethouders stelt de raad voor het volgende te besluiten:
1.

Aan het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen de
Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 aan te gaan.

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

mr. G.G.G. Slooters
secretaries

F. Buijserd
Burgemeester
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TOELICHTING

Inleiding / aanleiding
De Wet Gemeenschappelijke regelingen is per 1 januari 2015 gewijzigd. Voor SVHW is dit de directe
aanleiding om de Gemeenschappelijk Regeling (GR) te herzien. Daarnaast zijn er sinds de
vaststelling van de GR SVHW 2013 een aantal wensen en inzichten vanuit de deelnemers naar voren
gebracht die eveneens in deze herziening zijn verwerkt. De belangrijkste wijzigingen betreffen:
1. Aanpassing van de GR tot een Collegeregeling;
2. Aanwijzing van de heffingsambtenaar door het Dagelijks Bestuur (DB) van het SVHW;
3. Bevoegdheid rekenkamercommissie;
4. Stemverhouding;
5. Uittredingskosten.
Toelichting
Algemeen: Wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen
De belangrijkste wijziging betreft de versterking van de democratische controle op GR's. Aan de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen is een artikel 34b toegevoegd waarin het (dagelijks) bestuur de
plicht krijgt om vóór 15 april van elk jaar de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de
begroting van het volgende jaar en de voorlopige jaarrekening voor het afgelopen jaar aan de
deelnemers toe te zenden. Hierdoor krijgen de (raden van de) deelnemers meer tijd om zich voor te
bereiden op de oordeelsvorming ten aanzien van deze stukken. Verder wordt de termijn van artikel
35 lid 1 voor het geven van een zienswijze op de ontwerpbegroting door de raden van de deelnemers
verlengd van zes naar acht weken. Hierdoor hebben de raden meer tijd om hun zienswijze voor te
bereiden en onderling (met andere deelnemers) overleg te voeren.
Ad 1.
De bestaande GR is een regeling die is aangegaan door zowel de raden als de colleges van de
deelnemende gemeenten. Bij de uitvoering van haar taken maakt de SVHW echter geen gebruik van
raadsbevoegdheden. In die zin is het formeel niet juist om de raad mede te laten tekenen. Daarom is
ervoor gekozen de nieuwe regeling alleen door de colleges te laten aangaan. Praktisch gezien
verandert er niets. De raad moet nog steeds toestemming geven aan het college om de GR aan te
gaan (art. 1, lid 2, WGR). Ook blijft de invloed van de raden geborgd door de informatie- en
verantwoordingsplichten die het SVHW jegens hen heeft (zie art. 9 van de GR). De raad houdt dan
ook dezelfde bevoegdheden en sturingsmogelijkheden die hij heeft in de bestaande situatie.
Ad 2.
Door deze maatregel wordt een efficiënte afhandeling van beroepszaken geborgd. Bij de behandeling
van beroepszaken is de vestigingsplaats van de heffingsambtenaar bepalend voor de keuze van de
rechtbank. In de huidige GR wijst iedere gemeente (college) individueel de directeur van de SVHW
als heffingsambtenaar aan, waardoor de heffingsambtenaar 20 vestigingsplaatsen heeft. Hierdoor
vallen beroepszaken onder verschillende rechtbanken en moet het SVHW op verschillende locaties
procedures voeren. Door niet de individuele colleges, maar het DB van het SVHW de
heffingsambtenaar te laten aanwijzen, wordt de vestigingsplaats van de heffingsambtenaar bij alle
deelnemers Klaaswaal, waardoor alle beroepszaken bij de Rechtbank Rotterdam/Dordrecht gevoerd
kunnen worden.
Ad 3.
In de nieuwe GR wordt opgenomen dat de rekenkamer van de deelnemers bevoegd zijn om bij
SVHW onderzoek te doen.
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Ad 4.
De stemverhouding in het AB van het SVHW wordt meer in lijn gebracht met de hoogte van de
bijdrage die de deelnemer betaalt.
Ad 5.
Omdat het uittreden van een deelnemer bij SVHW frictiekosten met zich meebrengt en dit gevolgen
kan hebben voor de deelnemersbijdrage wordt de wijze waarop een mogelijke
uittredingskostenvergoeding tot stand komt nu geregeld.

Beoogd (maatschappelijk) effect
Het vaststellen van de nieuwe GR leidt tot overeenstemming met actuele regelgeving en diverse
overwegingen van efficiency en effectiviteit.
Kader / eerdere besluiten / voorgeschiedenis
De Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de nu nog geldende GR, vastgesteld in 2013.
Participatie / betrokken partijen / personen
Alle in de SVHW deelnemende gemeenten zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de
nieuwe GR. De stukken zijn zowel in ambtelijk als in het bestuurlijk overleg besproken. De eerste
behandeling in het AB heeft op 26 juni 2015 plaatsgevonden.
Duurzaamheidsaspecten
Dit besluit heeft geen duurzaamheidaspecten.
Varianten met argumenten voor en tegen
Alle argumenten zijn genoemd onder 'inleiding/aanleiding'.
Voorgesteld besluit
Aan het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen de Gemeenschappelijke
Regeling SVHW 2015 aan te gaan.

Kanttekeningen / risico's en beheersmaatregelen
De wijziging voorziet o.a. in een herziening van de bepaling met betrekking tot de uittredingskosten.
Dit beperkt het risico op onenigheid over de kosten die een mogelijke uittreder moet voldoen.
Financiële en juridische gevolgen
Het voorstel en de beoogde vaststelling door het college van de gewijzigde Gemeenschappelijke
Regeling heeft geen directe financiële gevolgen.
Bijlagen:
 Aanbiedingsbrief GR SVHW 2016;
 Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015;
 Bijlage bij de Gemeenschappelijke Regeling SVHW.
Advies meningsvormende raad
Niet van toepassing. Dit agendapunt staat rechtstreeks op de agenda van de besluitvormende
raadsvergadering.
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