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Verkenning samenwerking GBKZ-Belastingen Bollenstreek

Geachte leden van de gemeenteraad

Gemeentelijke Belastingen Kennemerland-Zuid (GBKZ) is het samenwerkingsverband op

het gebied van gemeentelijke belastingen tussen de gemeenten Bloemendaal, Heemstede

en Zandvoort, met de gemeente Bloemendaal als centrumgemeente. Er is een

vergelijkbaar samenwerkingsverband tussen de gemeenten Lisse, Noordwijk en Teylingen

met de gemeente Noordwijk als centrumgemeente (Gemeentelijke Belastingen

Bollenstreek (GBB).

Momenteel vindt er een onderzoek plaats naar een mogelijke samenwerking tussen GBKZ

en GBB. Het onderzoek wordt begeleid door het bureau KokxDeVoogd.

Met deze brief informeren wij u over de huidige stand van zaken van dit onderzoek.

De (individuele) motieven om te gaan samenwerken zijn terug te voeren op verbetering
van de 4 K's: Kwetsbaarheid, Kosten, Kwaliteit en Kansen voor het personeel. Het overall

belang is een toekomstbestendig, excellente uitvoering tegen zo laag mogelijke kosten en

als aantrekkelijke werkgever voor toekomstig talent.

Het bureau KokxDeVoogd begeleidt het onderzoek met behulp van het zogenaamde

ruitmodel. Dit ruitmodel bestaat uit zes fasen, te weten: agendafase, intentionele fase,

strategiefase, planfase, ontwerpfase en implementatiefase. De intentionele fase is

inmiddels afgesloten en de colleges van de zes gemeenten hebben de volgende

bestuursopdracht vastgesteld als start van de strategiefase:

Werk de businesscase GBKZ en Belastingen Bollenstreek uit richting één gemeenschappeliike
organisatievorm, waarin op basls van een overeenkomsf een samenwerkingsverband van de
gemeenten Bloemendaal, Heemstede, LLsse, Noordw'tjk, Teylingen en Zandvoort tot stand kan

komen. Doe dit vanuit een gezamenlijk te ontwikkelen visie op de meest efficiënte en klantgerichte
wijze de uitvoering van de Wet WOZ als ook het opleggen van de aanslagen gemeenteliike
betastingen (inclusief heffen en innen). Bij de eventuele samenwerking staat de kwaliteit bovenaan,
echter de samenwerking mag niet meer kosten en moet als het mogelijk is voor de deelnemende
gemeenten financieel voordeel opleveren.
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ln de hierop volgende fase, de strategiefase, worden doelen en ambities geformuleerd. Op
basis hiervan kan de vraag beantwoord worden of een samenwerking noodzakelijk is. ln
deze fase wordt een richtinggevend besluit genomen om al dan niet door te gaan met het
proces. Met het besluit wordt een keuze gemaakt tussen eventuele alternatieven en wordt
de vraagstelling voor de volgende fase vastgesteld.

Het vereiste inzicht in de kwetsbaarheid, de kosten en de kwaliteit is volgens planning
uiterlíjk 30 september 2021 afgerond. De uitkomsten van dit inzicht zullen wij op voorhand
met u delen. Afhankelijk van de uitkomsten is er sprake van een GO of een NO GO. Bij
een GO zult u via de reguliere besluitvorming worden meegenomen in het proces. Dit
betreft voornamelijk het instemmen met een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (GR)
die in de plaats komt van de huidige GR en de bijbehorende begroting van het
samenwerkingsverband.

Vanzelfsprekend houden wij u op de hoogte van eventuele tussentijdse ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,
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