
 

 

 

Aan de Gemeenteraad. 

 

 

Onderwerp 

Dit voorstel gaat over de nieuwe Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen 

Kennemerland Zuid 2018 

 

Voorgesteld besluit: 

 

De raad van de gemeente Bloemendaal; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 oktober 2018  

 

 

b e s l u i t: 

 

aan het college toestemming te verlenen tot het aangaan van de nieuwe Gemeenschappelijke 

regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2018. 

 

 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van de raad der gemeente Bloemendaal, 

gehouden op 31 januari 2019 

 

  , voorzitter 

Raadsvergadering d.d. : 17 januari 2019 

Commissievergadering d.d. : 31 januari 2019 

Commissie : Commissie Bestuur en Middelen 

Portefeuillehouder : wethouder N. Heijink 

Programmaonderdeel : 0061. Belastingen/GBKZ 

0061. Belastingen/GBKZ 

Registratienummer : 2018015587, bijlagen 2018015791 en 2018015795 

Productiedatum : 26 oktober 2018 
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    , griffier 

Besluit raad: aangenomen 

Stemmen voor: 18 

Stemmen tegen: 0 

Afwezig: 1 
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Voorgesteld besluit 

Op grond van artikel 1 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het college 

toestemming nodig van de gemeenteraad om een nieuwe regeling aan te gaan. Op grond van 

artikel 1 lid 3 van deze wet wordt hieronder ook het wijzigen van een regeling verstaan. Aan de 

raad wordt daarom toestemming gevraagd om uw college de nieuwe regeling aan te gaan. 

 

Aanleiding en beoogd effect 

 

Aanleiding 

In de huidige ‘Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011’ wordt 
door vier gemeenten samengewerkt. Door het uittreden van de gemeente Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude is het noodzakelijk de regeling aan te passen. Het moment wordt ook aangegrepen 

om andere wijzigingen door te voeren. 

 

Beoogd effect 

Met dit voorstel wordt toestemming gevraagd om het college de nieuwe Gemeenschappelijke 

regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2018 aan te gaan. 

 

Politieke keuzeruimte 

Op grond van artikel 1 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen heeft het college 

toestemming nodig van de gemeenteraad om een nieuwe regeling aan te gaan. Op grond van 

artikel 1 lid 3 van deze wet wordt hieronder ook het wijzigen van een regeling verstaan. Aan de 

raad wordt daarom toestemming gevraagd om uw college de nieuwe regeling aan te gaan. 

 

Gedachtegang 

 

De gemeenschappelijk regeling bestaat sinds 2007 

De Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid bestaat sinds 2007. In 

2011 is de regeling geëvalueerd en is besloten door te gaan met de regeling. Doordat de gemeente 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude vanaf 2019 geen onderdeel meer is van de regeling is een 

nieuwe gemeenschappelijk regeling nodig. In de Stuurgroep GBKZ, waarin de portefeuillehouders 

Financiën zitting hebben, is unaniem besloten tot voortzetting van de gemeenschappelijke regeling. 

 

De belangrijkste wijzigingen in de regeling betreffen: 

- Wijziging van de betrokken gemeenten; 

- Procedure bedrijfsplan is aangepast; 

- Toeslag- en kortingpercentage dat bij de toerekening van de kosten plaatsvindt op basis 

van de aantallen van per gemeente binnen een kalenderjaar gegenereerde output voor de 

uitvoering van de WOZ, de heffing en de invordering, komt per 2020 te vervallen; 

- Een informatieplicht door de uitvoeringsorganisatie over bezwaar- en beroepsprocedures 

waarbij een financieel belang van € 10.000,- of meer is gemoeid; 

- Archiefbepaling is aangepast; 

- Een geschillenregeling, een klachtenregeling en aansprakelijkheidsbepalingen zijn 

toegevoegd. 

 

Kanttekening 

De uittreding van een van de deelnemers leidt uiteraard tot een andere kostenverdeling voor de 

overgebleven deelnemers. De financiële consequenties voor Bloemendaal zijn al in de begroting 

2019 verwerkt. 

Door de gemeente Haarlemmerliede is een uittreedsom betaald. 

 

Middelen 
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Financiële middelen 

De uittreding van een van de deelnemers leidt uiteraard tot een andere kostenverdeling voor de 

overgebleven deelnemers. De financiële consequenties voor Bloemendaal zijn al in de begroting 

2019 verwerkt. 

Door de gemeente Haarlemmerliede is een uittreedsom betaald. 

 

Participatie 

n.v.t.  

 

Communicatie 

Als uw raad toestemming heeft gegeven aan het college om de nieuwe regeling aan te gaan, wordt 

de regeling door drie colleges vastgesteld. De regeling zal dan worden bekend gemaakt en naar 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland worden gezonden. 

 

Samenwerking (Heemstede) 

In de huidige ‘Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2011’ wordt 
door vier gemeenten, waar onder Heemstede, samengewerkt. In de nieuwe regeling blijft 

Heemstede, naast de gemeente Zandvoort, deelnemer. 

 

Vervolgproces/evaluatie 

Als uw raad toestemming heeft gegeven aan het college om de nieuwe regeling aan te gaan, wordt 

de regeling door drie colleges vastgesteld. De regeling zal dan worden bekend gemaakt en naar 

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland worden gezonden. De regeling treedt inwerking op 1 

januari 2019. 

 

Bijlagen 

2018015791 en 2018015795. 

 

Achterliggende documenten 

n.v.t. 

 

Burgemeester en wethouders van Bloemendaal, 

 

 

 , burgemeester. 

 

 

 

      , gemeentesecretaris. 
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