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Utrecht, 14 april 2022 
 
 
Onderwerp   
2e wijziging GR BghU 2020  
 
Geacht college, 
 
Het bestuur van BghU heeft in zijn vergadering van 30 maart 2022 de tekst van de 2e wijziging van de 
Gemeenschappelijke regeling BghU 2022 vastgesteld. Uw college wordt nu gevraagd dit besluit vast te stellen.  
 
2e wijziging GR BghU 2020 
De vigerende Gemeenschappelijke regeling dient te worden herzien. De aanleiding is dat veel zaken in de regeling 
nog zijn gekoppeld aan de voorgaande samenwerkingsvorm: het openbaar lichaam. Per 2015 is BghU omgezet 
naar de bedrijfsvoeringsorganisatie. Ten opzichte van het openbaar lichaam is de bedrijfsvoeringsorganisatie een 
nieuwe lichte samenwerkingsvorm in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), waarbij de bestuurlijke 
aansturing eenvoudiger is. Vanwege het beleidsneutrale karakter, dwingt de bedrijfsvoeringorganisatie ook niet 
tot een zware bestuurlijke aansturing, zoals dat voor een openbaar lichaam geldt. 
 
Bij deze 2e wijziging van de GR worden de (aankomende) wijzigingen in wet- en regelgeving, die eveneens het 
gevolg hebben dat de vigerende Gemeenschappelijke regeling zal moeten worden gewijzigd, meegenomen. Het 

gaat hier om noodzakelijke technische wijzigingen die passen binnen het beleidsneutrale karakter van de 
bedrijfsvoeringsorganisatie. Hiermee kan de GR, vooruitlopend op de nieuwe wet, binnen een geactualiseerd 
juridisch kader blijven functioneren en wordt zo veel mogelijk voorkomen dat de Gemeenschappelijke regeling op 
afzienbare termijn opnieuw moet worden aangepast. De vigerende Gemeenschappelijke regeling is extern 
getoetst door mr. R.J.M.H. (Rob) de Greef van Cooperación, wat heeft geleid tot het wijzigingsvoorstel dat u in 
bijlage 1 aantreft. 
 
Het voorliggend besluit is de tweede wijziging van de Gemeenschappelijke regeling 2020. De eerste wijziging 
betrof de uitbreiding van de bevoegdheid van het bestuur om deelname aan de werkgeversvereniging mogelijk te 
maken1. 
 
Wij vragen uw college om: 
De 2e wijziging van de GR BghU 2020 vast te stellen. Om dit besluit te kunnen nemen dient op grond van artikel 
61, tweede lid Wgr het college eerst toestemming van de gemeenteraad te krijgen om in te stemmen met het 
wijzigen van de gemeenschappelijke regeling.  
 
Let op: Na de inwerkingtreding van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen dient de 
gemeenteraad naast toestemming ook om een zienswijze gevraagd te worden2. Na inwerkingtreding van de 
wetswijziging krijgen vertegenwoordigende lichamen gelegenheid om vooraf een zienswijze te geven op het 
gehele ontwerp van een gemeenschappelijke regeling (of de wijziging daarvan). De wetswijziging treedt op 1 juli 

 
1 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-60767.html  

2 https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35513-3.html p.10 
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2022 in werking. Hoewel nog niet wettelijk verplicht, kan er ook vooruitlopend op de wetswijziging van 1 juli 
aanstaande om een zienswijze gevraagd worden.  
 
Zodra hiertoe de besluiten door alle deelnemers zijn genomen zal de gemeente Utrecht zorg dragen voor de 
publicatie van de 2e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling. 
 
Graag ontvangen wij een afschrift van de genomen besluiten. 
 
 
 
Hoogachtend, 
Het bestuur, namens deze, 
De secretaris,  
 
 
 
 
 
 
 
M. Vrisou van Eck 
 
 
 
 
 
Bijlagen 

1. Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht 2020-

2e wijziging; 


