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RIB BSWW 
Met deze Raadsinformatiebrief informeert het bestuur van BSWW u over de bedrijfsvoering in het eerste half jaar 

van 2018.  

 

Voortgang werkzaamheden BSWW 

Alle aanslagen 2018 zijn opgelegd. Het grootste deel in februari en maart. In de maanden erna zijn kleinere 

aantallen opgelegd, vooral de nieuwbouwprojecten in Weesp. 

 

De heffing en invordering verloopt volgens planning. De verscherpte aandacht voor het invorderen van open 

posten heeft effect.  

 

In overleg met de Waarderingskamer hebben wij eind 2017 een plan van aanpak voor het opwerken van de data 

bepaald. Tot nu toe hebben wij ongeveer 27.000 objecten (woningen) integraal gecontroleerd en verwerkt. Er zijn 

3.000 objecten niet-woningen geselecteerd om dit jaar extra te controleren. Voor Wijdemeren en Stichtse Vecht 

zijn dat vooral agrarische bedrijven en bedrijfsverzamelgebouwen. In Weesp met name bedrijfsverzamelgebouwen. 

Zo geven wij invulling aan de afspraken met de Waarderingskamer en zijn de gegevens op het gewenste 

kwaliteitsniveau voor de overdracht aan nieuwe partners.  

 

Ontwikkelingen nieuwe partners belastingtaken 

 

Weesp 

Het overleg met Amsterdam over het overdragen van de belastingtaken is in volle gang. De overdracht maakt 

onderdeel uit van de ambtelijke fusie tussen Amsterdam en Weesp. Het doel is deze in april 2019 te effectueren. 

De projectgroep is al hard aan het werk.  
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Wijdemeren  

Hilversum heeft ingestemd met het verkennen van het gastheerschap voor belastingen van Wijdemeren. Daarbij 

stelt Hilversum de voorwaarde dat ook de BAG en BGT worden overgedragen. De projectgroep is inmiddels aan 

de slag gegaan. Vast staat dat overdracht per 1 januari 2019 niet haalbaar is. Wij werken aan een tussenvorm 

waarbij de belastingen van Wijdemeren in de loop van 2019 aan Hilversum kan worden overgedragen.  

 

Stichtse Vecht 

De raad van Stichtse Vecht krijgt in oktober 2018 een voorstel om te beslissen over een partner. Uit de verkenning 

blijven de opties invlechten in de eigen organisatie en samenwerking met BghU over. Het streven is de feitelijke 

overdracht van werkzaamheden per 1 april 2019 te effectueren.  

 

Overdracht van taken 

Uit de inventarisatie blijkt in ieder geval dat de werkzaamheden het beste per 1 januari van een jaar kunnen 

worden overgedragen. 2019 is dan te snel. Toch is het nodig de werkzaamheden van BSWW zo snel mogelijk over 

te dragen aan een nieuwe partner. Als tussenvorm kunnen wij ervoor kiezen de werkzaamheden in het jaar 2019 

onder verantwoordelijkheid van het bestuur van BSWW te laten uitvoeren door de nieuwe partners. Het voordeel 

hiervan is dat de invlechting en ontvlechting meer geleidelijk kan plaatsvinden. Het nadeel is dat er tijdelijk in twee 

applicaties gewerkt wordt. Inwoners merken hier in principe niets van omdat BSWW naar buiten toe nog het hele 

jaar functioneel is. De optie wordt momenteel met de toekomstige partners besproken. De feitelijke vorm van de 

samenwerking in 2019 kan per gemeente verschillen.  

 

Prognose bedrijfsvoering 2018 

De bedrijfsvoering van BSWW ligt grotendeels op schema. Er zijn enkele onverwachte kosten, zoals het aansluiten 

op de Landelijke Voorziening BRP (GBA-V) en inhuur voor noodzakelijke kwaliteitsverbetering en uitvoering. Wij 

sturen scherp op de financiën. Vooruitlopend op de aanstaande opheffing van BSWW maken wij in 2018 al 

frictiekosten. Deze bestaan vooral uit personeelskosten en kosten voor het uitbesteden van taken. Feitelijk horen 

deze kosten thuis in de liquidatiebegroting. De liquidatiebegroting maakt onderdeel uit van het liquidatieplan.  

 

Decharge GouwIT 

De raden hebben sinds de uitkomst van het rapport van prof. dr. J. Bossert aandacht gevraagd voor de 

mogelijkheid om de schade bij het ontstaan van BSWW te verhalen op GouwIT. Volgens deze wens hebben wij 

onze positie maximaal verkend. Na zorgvuldige analyse hebben wij, op basis van juridisch advies, de openstaande 

factuur aan GouwIT betaald en decharge verleend voor de oplevering van het project.  

 

De bedrijfsvoering van BSWW verloopt nu volledig via de applicatie van GouwIT, over het algemeen zonder 

problemen.  

 

Besluitvorming na de zomer  

De colleges zullen de raden na de zomer de besluitvorming over de toekomst van de belastingheffing voorleggen. 

In aansluiting daarop verwacht het bestuur in het laatste kwartaal een besluit te nemen over het opheffen van 

BSWW. Het bestuur van BSWW heeft inmiddels een voorgenomen besluit genomen tot opheffing van de 

gemeenschappelijke regeling per 1 januari 2020. Dit besluit maakt de weg vrij om de voorbereiding van de 

liquidatie te starten. Het definitieve besluit neemt het bestuur in het najaar.  

 

In eerste instantie was het de bedoeling de besluitvorming vóór het reces aan de raden voor te leggen. De 

voorbereiding van de verkenning kostte echter meer tijd. Om een zorgvuldige afweging te garanderen is ervoor 

gekozen de besluitvorming over de zomer heen te tillen.  
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