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VERZONDEN - 4 DEC. 2û18

Geacht college,

Begin dit jaar heeft u van uw raad de opdracht gekregen de toekomst van de belastingtaken voor uw
gemeente te verkennen. De aanleiding was de problematiek bij Belastingen SWW en de bestuurlijke
context die voorzag in herindeling voor Weesp en Wijdemeren. Professor dr. J. Bossert concludeerde
in zijn rapport ‘Governance en functioneren van de BSWW’ dat de organisatie in de huidige vorm niet
kan blijven bestaan.

Inmiddels is bekend dat Weesp in 2019 ambtelijk fuseert met Amsterdam. De opgelegde herindeling
van Wijdemeren en Hilversum is van de baan. Het college van Stichtse Vecht heeft een
toetredingsverzoek gestuurd aan BghU. Weesp en Amsterdam werken hard aan het realiseren van de
ambtelijke fusie en Hilversum zal als gastheer de belastingtaken voor Wijdemeren oppakken.

De drie beoogde partners zijn bereid vanaf 1 april 2019 de uitvoering van de belastingtaken namens
Belastingen SWW uit te voeren. Zo hebben wij de gelegenheid om het belastingjaar 2019 goed af te
ronden en het belastingjaar 2020 adequaat voor te bereiden. Dit betekent dat de aanslag 2019, die
naar verwachting eind januari 2019 zal worden verzonden, de laatste is die Belastingen SWW
verstuurt.

Conform artikel 26 van de Gemeenschappelijke Regeling stellen wij de colleges voor de
gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking SWW-gemeenten met ingang van 1 januari
2020 te beëindigen. Het opheffingsverzoek gaat vergezeld van een door een onafhankelijke
deskundige opgesteld liquidatieplan. Het bestuur van Belastingen SWW heeft dit liquidatieplan,
opgesteld door adviesbureau Kokx de Voogd, vastgesteld in de vergadering van 22 november 2018.

Wij verzoeken uw college in de eerste helft van januari 2019 een besluit te nemen. De
gemeenschappelijke regeling bepaalt dat het opheffen een collegebevoegdheid is. Wij adviseren uw
college, naar analogie van het oprichtingsbesluit, toest mming te vragen aan de gemeenteraad.

Het bestuur van B astingen SWW,

F. Ossel M.C. 4o ag
voorzitter secre(aris/directeur
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