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ONTWERP

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling BghU  Nummer: 874438 

In D&H: 11-11-2014 Steller: J. van Hove 
 BMZ  25-11-2014 Telefoonnummer: (030) 634 58 31 In Cie: 
 SKK    Afdeling: Bestuursondersteuning 

In AB: 17-12-2014   
Portefeuillehouder: Kromwijk Geheim:  ja   nee 
 
Voorstel

gelet op de per 9 juli 2014 gewijzigde wet op de Gemeenschappelijke Regelingen, met daarin onder meer in 

artikel 8 de nieuwe samenwerkingsvorm ‘bedrijfsvoeringsorganisatie’;  

gelet op de wens van de gemeenten Nieuwegein, Bunnik, Houten, Zeist en Lopik om toe te treden tot de 

belastingsamenwerking;  

gelet op artikel 61 van de wet op de Gemeenschappelijke Regelingen, waarin staat dat het College aan het 

algemeen bestuur om toestemming dient te vragen bij het wijzigen van een gemeenschappelijke regeling;  

 

 
Stelt het college u voor om 

 
1. toestemming te verlenen aan het College om in te stemmen met de toetreding per 1 januari 2015 

van de gemeenten Houten, Zeist, Nieuwegein, Lopik en Bunnik tot de Gemeenschappelijke 
Regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht (GR BghU) en 
daarmee gepaard de benodigde wijzigingen in de GR;  

2. toestemming te verlenen aan het College om de structuur van de GR BghU te wijzigen van een 
gemeenschappelijk openbaar lichaam met AB en DB naar de lichtere samenwerkingsvorm van een 
dienstverleningsorganisatie met bestuur vanwege de wijziging in de Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen; 

 
 
 
 
Advies commissie   BMZ     SKK 
 
 
 
 
 
 
Reactie college op advies commissie
 
 
 
 

 
AGENDAPUNT       
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INLEIDING 
Dit voorstel gaat over het wijzigen van de GR BghU vanwege de wens van vijf gemeenten om toe te treden 
tot de BghU én vanwege een wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen.  
 
Wens toetreding tot BghU bij vijf gemeenten 
Sinds begin dit jaar zijn gesprekken gaande met verschillende gemeenten over toetreding tot de BghU. Dit 
heeft geleid tot een concrete wens tot toetreding bij vijf gemeenten, te weten Zeist, Nieuwegein, Houten, 
Bunnik en Lopik. Recent hebben deze gemeenten alle vijf hun wens bekrachtigd met een raadsbesluit en 
zijn daarin ook akkoord gegaan met de voorwaarden en afspraken die gelden bij de voorgenomen 
toetreding.  
 
Onder meer in de vergadering van 2 september van de commissie BMZ heeft het college u hierover 
geïnformeerd, in de zienswijze die HDSR heeft ingediend bij de voorgestelde begroting BghU voor 2015. De 
financiële consequenties zijn in de concept-begroting doorgerekend en het College heeft hierop positief 
geadviseerd.  
 
Toetreding tot een Gemeenschappelijke Regeling betekent, dat de regeling moet worden aangepast. Zo 
moeten de nieuwe deelnemers worden benoemd, maar bijvoorbeeld ook afspraken worden vastgelegd over 
nieuwe stemverhoudingen. 
 
Aanpassingen door de gewijzigde Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen 
Eerder dit jaar een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) aangenomen en 
gepubliceerd in het Staatsblad (Wet van 9 juli 2014, Stb. 2014, 306). De wet zal naar verwachting dit najaar, 
doch uiterlijk per 1 januari 2015 in werking treden. De wetswijziging vereist (op termijn) enige wijzigingen in 
de gemeenschappelijke regeling, maar omdat de GR gewijzigd dient te worden vanwege de toetreding 
kunnen deze direct worden meegenomen. 
 
Op dit moment is BghU vormgegeven als openbaar lichaam in de zin van artikel 8 lid 1 Wgr. Daarbij is 
ervoor gekozen om het algemeen bestuur en dagelijks bestuur op dezelfde wijze vast te stellen. Formeel-
juridisch zijn er dus twee bestuursorganen, praktisch gezien functioneren zij als één.  
 
De wetswijziging verbiedt de gelijke samenstelling van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. Het 
dagelijks bestuur mag op grond van die wetswijziging nooit een meerderheid in het algemeen bestuur 
bezitten. Het voor BghU gekozen model is dus niet langer mogelijk. De wetswijziging introduceert ook een 
nieuwe samenwerkingsvorm: de bedrijfsvoeringsorganisatie. Kort gezegd is dit een openbaar lichaam met 
maar één bestuursorgaan (vgl. met het algemeen bestuur). De wetgever heeft de bedrijfsvoeringsorganisatie 
expliciet mogelijk gemaakt voor belastingsamenwerkingsverbanden. Voorstel is dan ook om BghU om te 
zetten van openbaar lichaam naar bedrijfsvoeringsorganisatie. 
 
Wijzigingen Gemeenschappelijke regeling BghU 
De aanpassingen door de wetswijziging en de nieuwe toetreders kunnen gelijktijdig worden aangepast in de 
huidige GR. In de bijlage is de regeling met alle wijzigingen toegevoegd. De belangrijkste zijn:  
- De nieuwe toetreders zijn benoemd als deelnemer; 
- De stemverhouding in het bestuur is aangepast naar rato van de financiële inbreng van de deelnemers. 
HDSR krijgt 40 van de 200 stemmen (nu 2 van de 6). Niet gewijzigd is het stemmen bij meerderheid van 
stemmen. Uitzondering hierop blijven de vaststelling van de begroting (bij 3/4e meerderheid) en besluiten 
over toetreding, wijziging GR en opheffing/liquidatie (unaniem); 
- De rollen van algemeen en dagelijks bestuur zijn samengevoegd in één orgaan, het bestuur; 
- Door de wetswijziging is onder andere een ‘kadernota’ in het leven geroepen, om colleges en 
raden/algemeen bestuur sneller te kunnen informeren over de financiële uitgangspunten voor het volgende 
jaar; 
- Een aantal praktische zaken, zoals een meer duidelijke beschrijving van de rol van de voorzitter.  
 
Vervolg proces toetreding  
De voorgestelde wijziging van de GR wordt gelijktijdig voorgelegd aan de huidige deelnemers, conform de 
Wet GR. De gemeenten Utrecht en De Bilt nemen eveneens een besluit hierover. Bij goedkeuring door alle 
drie de partijen zal de gewijzigde GR worden voorgelegd aan de toetreders, zodat zij die kunnen betrekken 
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in hun afwegingen. In de praktijk zijn de concept-wijzigingen eerder al doorgenomen met de nieuwe 
toetreders, zodat daar geen verrassingen in ontstaan. Ten tijde van dit schrijven hebben inmiddels ook de 
gemeenteraden van de vijf kandidaat-deelnemers ingestemd met deze gewijzigde GR en met de 
voorgenomen toetreding en kan deze, bij verleende toestemming, ingaan per 1 januari 2015.  
 
ARGUMENTEN 
+ De uitbreiding van de BghU maakt de samenwerking meer toekomstbestendig en robuust, wat op de 
langere termijn minder risico’s rondom de bedrijfsvoering van de BghU betekent voor het waterschap. 
+ De uitbreiding komt ten goede aan de regionale samenwerking.  
+ De uitbreiding levert maatschappelijk voordeel op. De kosten voor heffing en inning blijven voor HDSR 
weliswaar gelijk, maar door toetreding zullen de deelnemende gemeenten lage kosten hebben. Indirect 
ondervinden onze ingelanden daar profijt van.   
 
RELATIE MET ORGANISATIEMISSIE, COLLEGEPROGRAMMA OF ANDERE BELEIDSDOCUMENTEN  
De uitbreiding past bij de wens van HDSR tot duurzame samenwerking en is conform het voornemen tot 
toekomstige uitbreiding bij de besluiten tot oprichting van de BghU.
 
FINANCIËLE CONSEQUENTIES  
Er zijn geen directe financiële consequenties. In de begroting voor 2015 is, onder voorwaarde, rekening 
gehouden met de vijf kandidaat-deelnemers. De bijdrage van HDSR blijft, conform eerdere afspraken, gelijk. 
Bij toekomstige uitbreidingen zal het waterschap wel kunnen meedelen in efficiencyvoordelen.
 
Zoals eerder gemeld in de Commissie BMZ van 2 september 2014 staan we als waterschap nog steeds 
positief tegenover de belastingsamenwerking. De kosten voor inning zijn laag en zijn de afgelopen jaren 
zelfs gedaald. Bij voortgaande dienstverlening door de BsGW zouden de kosten voor HDSR zijn gaan 
stijgen.  
 
Kosten belastinginning (exclusief aankoop 
gegevensbestanden) 
2009 €2.657.252 
2010 €2.582.245 
2011 €2.640.338 
2012 €2.576.707 
2013 €2.560.248 
2014  €2.451.000 
Begroting BghU 2015 €2.451.000 
 
Tabel 1: overzicht kosten belastinginning 2009-2014 (op basis van gegevens van BsGW en BghU) 
 
KANTTEKENINGEN  
- HDSR heeft een minder sterke stem ten opzichte van de bestaande regeling. De stemverhouding past wel 
bij de nieuwe verhoudingen. De gemeente Utrecht heeft daarbij als grootverbruiker een grote stem, maar 
kan niet zonder steun van andere deelnemers tot besluiten komen. Belangrijke besluiten vergen bovendien 
een grotere meerderheid van stemmen.  
- Toetreding van de vijf gemeenten levert HDSR financieel geen direct voordeel op. De bijdrage van HDSR 
blijft gelijk. Indirect levert toetreding wel een meer robuuste belastingorganisatie op, wat ten goede komt aan 
de betrouwbaarheid en toekomstvastheid van de belastingheffing en -inning.  
 
UITVOERING  
Niet van toepassing 
 
COMMUNICATIE  
Na besluitvorming over de wijziging van de GR dient het besluit daarover gepubliceerd te worden conform 
de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen. 
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BIJLAGE(N) 
 

 nee 
 ja, namelijk   - DM 875519 - Gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling BghU 

   - DM 868965 – Begeleidende brief van de BghU over wijziging GR 
 
TER INZAGE 
 

 nee 
 ja, namelijk het besluit tot wijziging van de GR dient te worden gepubliceerd.  

 
 
 
Dijkgraaf en hoogheemraden, 
dijkgraaf, P.J.M. Poelmann 
secretaris-directeur J. Goedhart 



 
 

 
BIJLAGE 
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