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Utrecht, 30 oktober 2014 

Onderwerp; wijziging GR 

 

Geacht bestuur, 

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bunnik, Houten, Lopik, 
Nieuwegein en Zeist hebben aangegeven te willen toetreden tot de gemeenschappelijke regeling 
Belastingsamenwerking Gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht (hierna: BghU), waaraan 
thans reeds de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Utrecht en De Bilt 
alsmede het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het Hoogheemraadschap De Stichtse 
Rijnlanden deelnemen. Dit noopt tot een aantal wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling, 
waar het de samenstelling van het bestuur alsmede de stemverhoudingen betreft. 

Inmiddels is een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: 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. Ook deze wetswijziging 
vereist op termijn enige wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling, vandaar dat besloten is 
deze wijzigingen direct mee te nemen. 

De belangrijkste juridisch-technische wijzigingen op een rij 

Op dit moment is BghU vormgegeven als openbaar lichaam in de zin van artikel 8 lid 1 Wgr.  
Daarbij is er voor gekozen om het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur, welke organen 
verplicht zijn bij een openbaar lichaam, op dezelfde wijze vast te stellen. Formeel-juridisch zijn er 
dus twee bestuursorganen, praktisch gezien functioneren zij als één bestuursorgaan. De 
hierboven genoemde wetswijziging verbiedt de gelijke samenstelling van het algemeen bestuur 
en het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur mag op grond van die wetswijziging nimmer een 
meerderheid in het algemeen bestuur bezitten. Het voor BghU gekozen model is dus niet langer 
mogelijk. De betreffende wetswijziging introduceert echter ook een nieuwe samenwerkingsvorm: 
de bedrijfsvoeringsorganisatie. De bedrijfsvoeringsorganisatie is, kort gezegd, een openbaar 
lichaam met maar één bestuursorgaan (vgl. met het algemeen bestuur), welk bestuursorgaan 
slechts ondersteunende en uitvoerende taken kan krijgen overgedragen. De wetgever heeft de 
bedrijfsvoeringsorganisatie expliciet mogelijk gemaakt voor belastingsamenwerkingsverbanden. 
Voorstel is dan ook om BghU om te zetten van openbaar lichaam naar 
bedrijfsvoeringsorganisatie. In de bijgevoegde wijziging van de gemeenschappelijke regeling is 
daarin voorzien. Dat betekent onder meer dat alle bevoegdheden die thans toekomen aan het 
algemeen bestuur en het dagelijks bestuur zullen worden toegekend aan het bestuur van de 
bedrijfsvoeringsorganisatie. Daarnaast vervalt de interne verantwoordingsrelatie tussen dagelijks 
bestuur en algemeen bestuur. 
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De wetswijziging heeft ook gevolgen voor de P&C-cyclus van BghU. Er wordt een nieuwe 
kadernota ingevoerd, zodat de gemeenteraden vroegtijdig informatie krijgen over de financiële en 
beleidsmatige uitgangspunten voor het navolgende begrotingsjaar. Daarnaast wordt er een 
voorlopige jaarrekening ingevoerd, zodat de raden de informatie uit het verslag eerder kunnen 
verwerken. 

Naast wetstechnische wijziging kent de gemeenschappelijke regeling ook een aantal inhoudelijke 
wijzigingen: 

 De stemverhoudingen in het (algemeen) bestuur worden aangepast naar rato van de 
financiële inbreng van de deelnemers. 

 Het wordt mogelijk gemaakt dat colleges van burgemeester en wethouders ook de 
uitvoering van basisregistraties aan BghU overdragen. Dat moet dan wel gebeuren bij 
afzonderlijk delegatiebesluit, de gemeenschappelijke regeling voorziet niet in de 
daadwerkelijke overdracht. Zo kan ieder college zijn eigen afweging hieromtrent maken. 

 De procedure voor wijziging, toetreding, uittreding en opheffing wordt aangepast en 
vereenvoudigd. Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn de besluiten 
van de deelnemers beslissend (de colleges van burgemeester en wethouders resp. 
dijkgraaf en hoogheemraden na verkregen toestemming). Om die reden is de op grond 
van de gemeenschappelijke regeling vereiste instemming van het (algemeen) bestuur 
komen te vervallen. In het bestuur zitten immers slechts vertegenwoordigers van die 
colleges. 

 
Gevraagd besluit Algemeen bestuur BghU 
Om het besluitvormingsproces in de gemeenten op gang te brengen moet eerst het voorstel tot 
wijziging van de Gemeenschappelijke regeling worden vastgesteld. Gezien het aantal wijzigingen 
is ervoor gekozen dit voorstel in de vorm te doen van een doorlopende gewijzigde tekst van de 
gewijzigde Gemeenschappelijke regeling . Dit om de leesbaarheid van het voorstel te 
bevorderen.  
 
Het Algemeen bestuur wordt gevraagd te besluiten: 
1. Het bijgevoegde voorstel tot wijziging van de Gemeenschappelijke regeling in de vorm van de 

doorlopende gewijzigde tekst overeenkomstig vast te stellen (bijlage 1). 
2. Het dagelijks bestuur de opdracht te geven de wijziging van de gemeenschappelijke regeling 

voor te leggen aan de colleges van burgemeester en wethouders van de reeds deelnemende 
gemeenten ter vaststelling overeenkomstig het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke 
regelingen. 

3. Het dagelijks bestuur de opdracht te geven de beoogde wijziging van de gemeenschappelijke 
regeling voor te leggen aan de colleges van burgemeester en wethouders die wensen toe te 
treden, zodat zij deze bij hun toetredingsbesluit kunnen betrekken. 

 
 
Het dagelijks bestuur BghU, 
 
 
De secretaris,      De voorzitter, 
 
 
A.H. Geytenbeek     P.J.M. Poelmann 


