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BESTUURSVOORSTEL GR BSWW 
 

Onderwerp: Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie SWW 

Agendapunt:  

Opgesteld door: Marc Zondag   Communicatie: Interne 
berichtgeving 

Telefoonnummer: 0356559150  OR/GO: nee 

Datum: 2 november 2017 Status 
openbaarheid: 

Nee 

  Status 
openbaarheid: 

Nee 

Bijlage(n): 1. Aangepaste Gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie 
SWW met arceringen 

2. Register BSWW 
3. Proces wijziging GR 

Besluit bestuur: conform advies 

Datum besluit: 6 november 2017 
 

Advies te nemen besluit:  
 

1. de colleges van B&W van de gemeenten voorstellen de Gemeenschappelijke regeling 
te wijzigen  

 
 

Toelichting voorstel 
 
Inleiding: 
In uw vergadering van 25 september 2017 heeft u de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling 
BSWW vastgesteld. Na commentaar op deze regeling heeft u het besluit teruggetrokken en nader 
juridisch advies gevraagd.  
 
In maart 2015 is de huidige Gemeenschappelijke regeling waaronder Belastingen SWW valt, 
vastgesteld. Het blijkt dat deze Gemeenschappelijke regeling omdat deze op mandaat is gebaseerd in 
de praktijk een aantal problemen oplevert.  
 
Professor dr. J. Bossert concludeert dat de huidige GR onvoldoende aansluit bij de bevoegdheden 
van BSWW. Dit  belemmert de uitvoering van de aan Belastingen SWW overgedragen taken. Bossert: 
“De bestuurlijke organisatie kent een GR, die niet is opgesteld voor de belastingsamenwerking, 
checks & balances, die gedeeltelijk of niet zijn ingevuld en governanceprocessen, die gebrekkig zijn.” 
 
CMS Derks Star Busmann advocaten heeft een toets uitgevoerd op basis van de bestaande GR. 
Hieruit blijkt dat de GR niet voldoet aan: 



Pagina 2 van 3 

 De vermelding van de te behartigen belangen ten dienste waarvan de gemeenschappelijke 
regeling SWW-gemeenten (formeel) in het leven is geroepen heeft 
geen betrekking op belastingen. 

 De bepalingen van de gemeenschappelijke regeling bieden geen grondslag om besluiten 
te nemen op het gebied van gemeentelijke belastingen, zoals de vaststelling van de WOZ-
beschikking en de aanslag OZB. 

 De GR biedt zelf geen grondslag voor delegatie van de bevoegdheid tot het aanwijzen 
van een heffingsambtenaar, het besluit is met de aanwijzing van de heffingsambtenaar 
onrechtmatig tot stand gekomen. Om de belemmering in de uitvoering op te lossen moeten er 
wijzigingen worden aangebracht in de artikelen: 2. Belang, 4. Bestuur, 9. Taken, 10. 
Bevoegdheden, 20. Uittreding. 

 
Argumenten 
De bevoegdheden van de deelnemende college zijn aan BSWW gemandateerd. Bij het uitvoeren van 
de taken in mandaat door BSWW lopen BSWW én gemeenten tegen een aantal concrete zaken aan 
die de efficiency en bedrijfsvoering van BSWW onder druk zetten.  
 
1. De gewijzigde GR vaststellen 

1.1. De huidige GR is in het leven geroepen voor samenwerking in het sociaal domein. 
De GR benoemt dat ook andere taken kunnen worden uitgevoerd, maar Belastingheffing 
wordt niet letterlijk genoemd. Het verdient aanbeveling de GR aan te passen waardoor deze 
expliciet voorziet in het uitvoeren van de kerntaak.  

1.2. Het bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de drie gemeenten 
De aard van de samenwerking, de problematiek en de effectieve verdeling van toezicht en 
aansturing adviseert Bossert dat het bestuur zou kunnen bestaan uit de wethouders 
financiën. De burgemeesters krijgen dan een meer toezichthoudende rol. Bovendien ontstaat 
op deze manier een extra escalatieniveau tussen het bestuur en de gemeenteraden. De 
gewijzigde GR biedt de mogelijkheid het bestuur te laten bestaan uit wethouders. Vooralsnog 
blijven de burgemeester het bestuur vormen. De burgemeesters onderkennen de 
problematiek van BSWW. Op een later moment, bijvoorbeeld na de verkiezing 2018 kan een 
bestuurswissel plaatsvinden.  

1.3. Een directiestatuut ontbreekt 
Bossert concludeert dat er geen directiestatuut is waarin de besluitvormingsbevoegdheden 
en -verantwoordelijkheden van de directeur worden geregeld. Daardoor is het bestuur direct 
verantwoordelijk voor alle operationele beslissingen in de GR. Het bestuur stelt zo spoedig 
mogelijk een reglement van orde vast. 

1.4. Extra maatregelen nemen inzake de archivering 
Het uitvoeren van de belastingtaken in mandaat houdt in dat voor de dossiers die BSWW 
vormt bij het uitvoeren van belastingtaken de gemeenten zorgdrager blijven voor de 
documenten. BSWW moet daardoor extra maatregelen nemen, bijvoorbeeld voorzieningen 
treffen voor de bewaring van de gemeentelijke dossiers die zij tijdelijk in beheer krijgen en 
ook voor de archiefbescheiden die zij zelf zullen vormen. Ook moeten er afspraken met de 
gemeenten worden gemaakt over onder meer het archieftoezicht en archiefbeheer. 

1.5. BSWW kan geen aansluiting krijgen op GBA-V als afnemer 
Door het uitvoeren van belastingzaken in mandaat kan BSWW zelf niet een directe 
aansluiting krijgen voor de GBA-Verstrekkingsvoorziening; daardoor is een systematische 
gegevensverstrekking direct aan BSWW niet mogelijk en bemoeilijkt dit de uitvoering van de 
heffing en invordering. Om dit probleem te omzeilen is een beheerdersovereenkomst 
gesloten met de gemeente Weesp. Deze leidt ook tot praktische problemen, onder meer op 
het gebied van securitymanagement.  

1.6. Register 
Het register beschrijft de taken die BSWW namens de gemeenten uitvoert. Deze is 
toegevoegd. De inhoud van het register is gebaseerd op de 
Dienstverleningsovereenkomsten. 

1.7. De bestaande GR voldoet niet aan de vereisten.  
Het is niet mogelijk de GR met terugwerkende kracht vast te stellen. Daarom wordt gelijktijdig 
met het voorstel de huidige GR gewijzigd.  
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Voordelen van delegatie 

Indien de gemeenten de belastingtaken overdragen / delegeren aan BSWW zijn bovenstaande extra 
maatregelen voor de archivering en gegevensverstrekking uit de GBA-V niet meer vereist: 

- BSWW bij delegatie van de belastingtaken zelf direct een aansluiting krijgen voor de GBA-V 
zodat systematische gegevensverstrekking zonder omwegen mogelijk is. Een 
bewerkersovereenkomst op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens inclusief 
toezicht van de Autoriteit Persoonsgegevens is dan ook niet meer aan de orde omdat 
verstrekkingen aan BSWW plaatsvinden op grond van een autorisatiebesluit van de minister 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. 

- Voor de archivering geldt bij delegatie van de belastingtaken aan BSWW dat BSWW 
zorgdrager wordt voor de Archiefwet. Hierdoor kan BSWW de archivering zelfstandig regelen 
en zijn minder afspraken nodig met de gemeenten.  

- De gewijzigde GR dient ervoor de uitvoering van de taken juridisch te garanderen. Er vindt 
geen uitbreiding of wijziging van taken of bevoegdheden plaats.  

 
Controle door de gemeenten 
In art. 10:16 lid 2 Algemene wet bestuursrecht (Awb) is een inlichtingenplicht opgenomen voor het 
bestuursorgaan dat bevoegdheden gedelegeerd heeft gekregen. BSWW moet op verzoek aan de 
colleges inlichtingen verschaffen over de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid.  
 
Hierdoor kan het college beter voldoen aan de inlichtingenplicht die het heeft aan de gemeenteraad. 
De gemeenteraad blijft dus geïnformeerd over de gedelegeerde taakuitoefening, ook al is de het 
college daarvoor zelf niet meer verantwoordelijk. De colleges kunnen delegatie aan BSWW intrekken 
(art. 10:18 Awb), de gemeenschappelijke regeling wijzigen in een mandaatconstructie of uittreden uit 
de gemeenschappelijke regeling en de bevoegdheden op het gebied van heffing en invordering zelf 
weer uitvoeren.  
 
Delegatie veronderstelt dat aan BSWW een zelfstandig oordeel toekomt ter zake van de beslissing in 
het concrete geval. De colleges kunnen bij het verlenen van delegatie beleidsregels vaststellen ten 
aanzien van de gedelegeerde bevoegdheden. Hierbij gaat het om regels over het afwegen van 
belangen, het vaststellen van feiten of het uitleggen van wettelijke voorschriften 
 
Toekomst van BSWW 
In Weesp en Wijdemeren wordt momenteel gesproken over herindeling. Samen met de uitkomsten 
van het rapport van Bossert levert dit vragen op over de toekomst van BSWW. Ongeacht de 
toekomstvisie is het op korte termijn noodzakelijk om te voorzien in een passende 
gemeenschappelijke regeling. Zonder aangepaste gemeenschappelijke regeling komt het adequaat 
uitvoeren van de taken van BSWW op korte termijn in gevaar.  
 


