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Besluit college CONFORM ADVIES

Openbaar

1. Aanbiedingsbrief aan het college/ 
besluit bestuur Belastingen BSWW

2. Liquidatieplan Belastingen SWW
v1.2 versie colleges deelnemende 
gemeenten ____________

Advies te nemen besluit
1. De gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking SWW-gemeenten per 31 december 

2019 opheffen.
2. De raad het liquidatieplan Belastingen SVWV ter kennisname aanbieden.
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TOELICHTING

Inleiding
In 2015 zijn de colleges van Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren een samenwerking op het gebied 
van gemeentelijke belastingen aangegaan. Zoals inmiddels algemeen bekend is, heeft deze 
samenwerking een zeer moeizame start gekend. In 2017 heeft professor dr. J. Bossert een 
onderzoek uitgevoerd naar de bedrijfsvoering en governance. Als antwoord op dat rapport hebben de 
drie colleges een verkenning uitgevoerd naar de toekomst van de belastingtaken. Het bestuur van 
Belastingen SWW heeft op 22 november 2018 besloten de colleges te verzoeken de 
gemeenschappelijke regeling per 31 december 2019 te beëindigen. In de raad van 2 oktober 2018 
heeft de raad het college toestemming gegeven, om voorafgaande aan een voorstel van het bestuur 
van BSWW, in te stemmen met de opheffing van BSWW per 31 december 2019.

Argumenten en kanttekeningen
Belastingen SIVIV heeft op middellange termijn geen toekomst
Het bestuur van Belastingen SWW, de colleges en raden hebben eerder vastgesteld dat de 
gemeenschappelijk regeling op termijn geen toekomst heeft. De bestuurlijke ontwikkelingen in de 
regio en de politieke context maken het voortzetten van deze samenwerking op termijn onmogelijk. 
Het is noodzakelijk om te investeren in de organisatie. Deze investeringen zijn bij voorbaat niet terug 
te verdienen. De keuze voor een snelle opheffing van de GR voorkomt die investeringen. Het biedt 
de gemeenten ieder op hun eigen manier de mogelijkheid de belastingtaken duurzaam elders onder 
te brengen.

Toekomstige belastingheffing is geborgd
De voorbereiding van het overnemen van de werkzaamheden door de nieuwe partners zijn in volle 
gang. Naar verwachting nemen Amsterdam, BghU en Hilversum de werkzaamheden van 
respectievelijk Weesp, Stichtse Vecht en Wijdemeren per 1 april 2019 over. Stichtse Vecht heeft een 
toetredingsverzoek aan BghU gestuurd. Weesp fuseert ambtelijk met Amsterdam, de medewerkers 
van Belastingen SWW worden daarin betrokken. Wijdemeren brengt de belastingtaken onder bij 
gastheerschap van Hilversum^

De kwaliteit van de belastingtaken is op orde
In 2017 startte Belastingen SWW met een verbeterplan voor de uitvoering van de Wet WOZ. Dit 
verbeterplan is uitgevoerd met het gevolg dat de belastingheffing en -invordering, én de uitvoering 
van de Wet WOZ op orde zijn. Daarmee voldoet de organisatie aan de eis van het bestuur dat de 
organisatie ‘op vlieghoogte is’, voordat tot opheffing wordt overgegaan.

Belastingen SWW heeft het afgelopen jaar hard gewerkt om de kwaliteit van de bestanden en de 
belastingaanslagen op niveau te brengen. Die inspanning heeft geresulteerd in een gewijzigd oordeel 
‘goed’ van de Waarderingskamer. De nieuwe partners stellen als eis aan de samenwerking dat de 
Waarderingskamer een positief oordeel heeft gegeven. De toekomstige partners zullen ervoor 
moeten zorgen dat dit oordeel in stand blijft. Op dit moment heeft Hilversum het oordeel ‘goed’. 
Amsterdam en BghU scoren ‘voldoende’.

Uitvoering
Belastingen in 2019
Het afgelopen jaar heeft in het teken gestaan van het voorbereiden van de overdracht van de taken 
aan nieuwe partners. De drie (beoogde) partners willen de uitvoering van werkzaamheden vanaf 1 
april 2019 namens Belastingen SWW uitvoeren.

^ De gemeenteraad van Wijdemeren heeft over het gastheerschap op 13 december 2018 positief 
besloten.
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In de periode april tot en met december 2019 bereiden zij op hun eigen wijze en tempo conversie en 
belastingaanslag 2020 voor. Het bestuur blijft tot 1 januari 2020 verantwoordelijk voor de 
belastingheffing van de drie deelnemers.
Zo zorgen wij voor een geleidelijke invlechting en uitvlechting van de belastingtaken. Problemen 
zoals bij de start van Belastingen SWW worden zoveel mogelijk voorkomen. De taken worden 
overgenomen door ervaren organisaties die met betrouwbare applicaties werken.

Communicatie en Participatie
Het liquidatieplan Belastingen SWW zal ter kennisname aangeboden worden aan de raad. 

Raadsinformatiebrief
Er wordt niet in een RIB voorzien, de raad ontvangt het liquidatieplan.

Financiële paragraaf
In het liquidatieplan worden de kosten van liquidatie benoemd. Deze bedragen naar verwachting 
€ 267.000, hiervoor komt € 152.532 (57%) ten laste van Stichtse Vecht. De grootste kostenpost zijn 
de afschrijvingen (€ 175.000). De eventuele kosten voor de arbeidsbegeleiding van de enige 
medewerker zonder terugkeergarantie zijn als PM-post opgenomen.
Wij verwachten de liquidatiekosten (€ 152.532) op te kunnen vangen binnen het programma Bestuur. 
Indien dit onvoldoende blijkt te zijn, wordt gelet op de liquidatie van BSWW voor 2019 een beroep 
gedaan op de Algemene Reserve. Bij het opstellen van de bestuursrapportage 2019 zal de 
daadwerkelijke stand bekend zijn en indien nodig de begroting 2019 worden aangepast.

Juridische paragraaf
Volgens de gemeenschappelijke regeling verzoekt het bestuur van Belastingen SWW de colleges om 
opheffing. Het verzoek gaat vergezeld van een liquidatieplan dat door een onafhankelijk deskundige 
is opgesteld. Het liquidatieplan beschrijft de werkwijze, de verantwoordelijkheden, de planning en de 
financiële afwikkeling. Het beschrijft niet hoe de nieuwe partners de taken in hun organisatie 
opnemen.

Twee van de drie colleges moeten instemmen met het voorstel. Op dat moment is de GR in 
liquidatie. Belastingen SWW handelt de lopende zaken af tot 1 januari 2020. Na afloop van het jaar 
2019 stelt de accountant de jaarrekening vast. Zodra het bestuur de jaarrekening 2019 heeft 
vastgesteld en de vereffenaar decharge van zijn werkzaamheden heeft gegeven kan de GR worden 
uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel en is de GR definitief beëindigd. Naar verwachting 
medio 2020.

Het bestuur van Belastingen SWW blijft tot 1 januari 2020 verantwoordelijk voor de kwaliteit van de 
belastingtaken voor de deelnemende gemeenten.

Risicoparagraaf
Het risico bestaat dat de nieuwe partners niet tijdig aan hun verplichtingen kunnen voldoen, In dat 
geval blijft Belastingen SWW verantwoordelijk voor de belastingheffing.

Duurzaamheidsaspecten
Niet van toepassing.

Overige aspecten
Overige consequenties
Het overnemen van de werkzaamheden door nieuwe partners betekent conversie van data. Bij het 
converteren van gegevens zal er altijd uitval plaatsvinden. De nieuwe partners houden in hun 
invlechtingsplannen rekening met extra werkzaamheden en het opwerken van gegevens.
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Uw college moet er desondanks rekening mee houden dat de kwaliteit en het oordeel van de 
Waarderingskamer tijdelijk kunnen dalen.
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