
 

 

 
 
 

M 4 
Motie vreemd aan de orde van de dag: 
Informatievoorziening over problemen belasting-
samenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren 
 
 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 7 maart 2017. 
 
Overwegende dat 

• de wethouder Financiën in de raadsvergadering van 31 januari 2017 heeft toegezegd z.s.m. 
te komen naar de Raad met een feitenrelaas en evaluatie m.b.t de problemen bij de 
belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (BSWW);  

• de raad op 23 februari 2017 via een RIB is geïnformeerd dat de gemeentelijke 
belastingaanslagen 2017 zijn vertraagd.  

 
Constaterende dat 

• er tot op heden nog geen feitenrelaas en evaluatie m.b.t de problemen bij de 
belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren beschikbaar zijn gesteld aan 
de Raad;  

• de raad van de gemeente Weesp eerder en uitgebreider wordt geïnformeerd over de 
ontstane problemen bij de belastingsamenwerking , waarbij er op 8 maart 2017 een 
presentatie wordt gegeven in de raadscommissie AZ door de interimmanager dhr. Van Beers 
over de Belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren;  

• de stand van zaken m.b.t. de problemen bij de belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp 
en Wijdemeren door het College van B&W van Stichtse Vecht niet is geagendeerd voor de 
raadscommissie Bestuur & Financiën van de maand maart 2017;  

 
Spreekt uit 

• zijn teleurstelling over het ontbreken van adequate en tijdige informatie vanuit het College 
van B&W over de problemen bij de belastingsamenwerking Stichtse Vecht, Weesp en 
Wijdemeren (actieve informatieplicht) en de hieruit voortvloeiende consequenties.  

 
 
 
 
 

 Stichtse Vecht  



Geeft het College van Burgemeester en Wethouders de opdracht: 
• om voor de commissievergadering Bestuur & Financiën van 21 maart 2017 een gedegen 

feitenrelaas op te leveren aan de Raad m.b.t. de problemen bij de belastingsamenwerking 
Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren en deze ter bespreking te agenderen voor de 
raadscommissie Bestuur & Financiën van 21 maart 2017;  

• toe te lichten welke mogelijke gevolgen het verschuiven van de incassotermijn heeft voor de 
inwoners;  

• toe te lichten welke mogelijkheden er geboden worden aan inwoners die hierdoor mogelijk 
in financiële problemen komen. 

 
 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Stichtse Vecht, 7 maart 2017 
 
Ingediend door de fracties van de PvdA Stichtse Vecht, Maarssen 2000 en Lokaal Liberaal  
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