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Besluit college 
 
 
 
Advies te nemen besluit 
1. Vaststellen van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en 

hoogheemraadschap Utrecht 2020. 
2. De raad de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en 

hoogheemraadschap Utrecht 2020 ter kennisname aanbieden. 
 

 
 
 
 

 
 

Openbaar  
 

 
 

Openbaar 

 
Ondernemingsraad 
 

 
nee 

 
Bijlagen 
 

1. Gemeenschappelijke regeling 
Belastingsamenwerking 
gemeenten en 
hoogheemraadschap Utrecht 
2020  

2. Uitvoeringsprotocol BghU 
3. Uittredingsregeling 

gemeenschappelijke regeling  
Belastingsamenwerking 
gemeenten en 
hoogheemraadschap Utrecht 
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TOELICHTING 

 
Inleiding 
Op 2 oktober 2018 heeft de raad opdracht gegeven om het concept toetredingsplan samen met de 
Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht  nader uit te werken. Op 9 
oktober 2018 heeft uw college op grond van artikel 48 lid 1 van de Gemeenschappelijke Regeling 
Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (GR BghU) verzocht om per 1 
januari 2020 toe te mogen treden tot de BghU. Het bestuur van de GR BghU en de colleges van de 
deelnemende gemeenten hebben hiermee ingestemd. In februari 2019 is de gewijzigde 
Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht 
2020 (GR BghU 2020) in de bestuursvergadering van BghU vastgesteld, waarmee de toetreding van 
Stichtse Vecht tot de BghU mogelijk wordt.  
 
Argumenten & kanttekeningen 
Met het besluit tot vaststelling van de Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking 
gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht 2020 (GR BghU 2020) wordt voldaan aan de wettelijke 
eis tot toetreding tot de BghU met ingang van 1 januari 2020. 
Dit voorstel heeft geen directe relatie met het collegewerkprogramma/coalitieakkoord. De toetreding 
van Stichtse Vecht aan de BghU betekent een overgang van de belastingsamenwerking BSWW naar 
de BghU. 
  
Uitvoering 
Na besluitvorming door uw college zal de BghU in samenwerking met gemeente Utrecht de verdere 
procedure afwikkelen dat bestaat uit de formele vaststelling van de Gemeenschappelijke regeling, de 
ondertekening van alle deelnemende partijen, het toesturen van de regeling naar Gedeputeerde 
Staten en de bekendmaking in de Staatscourant. De regeling zal per 1 januari 2020 in werking 
treden. 
Eind 2019/ begin 2020 zal het nieuwe Uitvoeringsprotocol worden vastgesteld, hierin zullen de 
afspraken omtrent de bedrijfsvoering van de nieuwe GR worden geregeld. Ter informatie is het 
huidige protocol bijgevoegd, bijlage 2. 
 
Communicatieparagraaf 
Het college van de gemeente Utrecht maakt de Gemeenschappelijke regeling tijdig in alle 
deelnemende gemeenten bekend door kennisgeving van de inhoud daarvan in de Staatscourant.  
 
Raadsinformatiebrief 
N.v.t. 
 
Financiële paragraaf 
Het voorliggende voorstel heeft geen financiële consequenties. De toerekening van de kosten voor 
de uitvoering van de taken genoemd in deze Gemeenschappelijke regeling is onderdeel van de 
begroting 2020 van de BghU. 
 
Juridische paragraaf 
Alvorens een gemeente kan toetreden tot een gemeenschappelijke regeling moet daarvoor 
toestemmingsbesluit genomen worden. De raad moet hierin gekend worden, maar hoeft hierover niet 
expliciet te besluiten. Met het besluit van 2 oktober 2018 heeft de raad kenbaar gemaakt in te 
stemmen met deelname van Stichtse Vecht aan de GR BghU, in combinatie met het voorliggende 
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besluit wordt daarmee voldaan aan het toestemmingsvereiste van artikel 61 lid 2 van de Wet 
gemeenschappelijke regeling. 
We kunnen volstaan met het mededelen dat de overige deelnemers in de Gemeenschappelijke 
regeling hebben toegestemd in het toetreden van Stichtse Vecht in de GR BghU 2020. 
 
Risicoparagraaf 
Zonder gemeenschappelijke regeling komt het adequaat uitvoeren van de taken van BghU voor 
gemeente Stichtse Vecht in gevaar, zoals het nemen van besluiten op het gebied van gemeentelijke 
belastingen, zoals de vaststelling van de WOZ-beschikking en de aanslag OZB. 
 
Duurzaamheidsaspecten 
Met dit voorstel wordt gewerkt aan een duurzame samenwerking die ten goede komt aan Stichtse 
Vecht en zijn inwoners. 
 
Overige aspecten 
In februari van dit jaar heeft het bestuur van de GR de Uittredingsregeling GR BghU vastgesteld, 
deze gaat vanaf 2020 ook voor Stichtse Vecht gelden en derhalve is deze ter kennisname bijgevoegd 
als bijlage 3. 
 
 


