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DATUM ONDERWERP ONS KENMERK BIJLAGEN
3 september 2015 Wijziging GR 4

Geachte college,

Eénvan de strategische doelstellingen van het Gemeenschappelijke Belastingkantoor Lococensus -

Tricijn (GBLT) is het uitbreiden van de dienstverlening naar meerdere gemeenten in het
verzorgingsgebied. De reden daarachter is het delen van het maatschappelijk voordeel dat de
deelnemers in GBLT realiseren als gevolg van de samenwerking op het gebied van heffen, innen van
belastingen en het uitvoeren van de wet WOZ.

De gemeenteraden van Dalfsen en Bunschoten hebben ingestemd met het toetreden tot de
gemeenschappelijke regeling GBLT, en de colleges van Burgemeester en wethouders hebben bij brief
daartoe een verzoek gedaan aan het algemeen bestuur van GBLT.

Op 2 september 2015 heeft ook het algemeen bestuur van GBLT ingestemd met het verzoek tot
toetreding, en het uitvoeren van een aantal specifieke heffings- en inningstaken, en het uitvoeren van de
wet WOZ voor de gemeenten Bunschoten en Dalfsen. Deze taken komen overeen met de taken die
momenteel al worden uitgevoerd voor de andere gemeentelijke deelnemers in de GR GBLT.

ln verband met de wijziging van de WGR, de uitbreiding van taken en bevoegdheden, en de toetreding
van de gemeenten Dalfsen en Bunschoten tot de GR GBLT, dient de huidige gemeenschappelijke regeling
te worden aangepast.

In bijgaande regeling zijn de aanpassingen verwerkt. Deze regeling heeft de instemming van het
algemeen bestuur van GBLT, en is tot stand gekomen na ruggespraak met, en een ambtelijke
consultatieronde bij, de (juristen van de) gemeenten Dalfsen en Bunschoten en de huidige deelnemers.

Wij verzoeken u derhalve op basis van artikel 42 van de huidige GR GBLT 2014 in te stemmen met de
toetreding van de gemeenten Dalfsen en Bunschoten tot de GR en goedkeuring tot dienovereenkomstige
wijziging van de gemeenschappelijke regeling.

De GR GBLT 2016, de Bijdrageverordening GBLT 2016, de Nota van Wijzigingen GR GBLT, plus een
format dat u kunt gebruiken voor het opstellen van het voorstel aan de raad of algemeen bestuur, zijn
bügevoegd.

Graag ontvang ik uw schriftelijke instemming vóór 18 november 2015, doch uiterlijk 31 december 2015



oNDERweRf› ge-rneente~ en
Wijziging GR waterschapsbelastinqen

3 september 2015
BLAD

2 van 2

Mocht u behoefte hebben aan een nadere mondelinge toelichting dan ben ik daartoe uiteraard altijd
bereid.

Hoogachtend,
Namens het dagelijks bestuur van GBLT,

\\
M.A. van Helden
Directeur GBLT

Bijlagen:
1. De GR GBLT 2016;
2. Bijdrageverordening GBLT 2016;

_ Nota van wijzigingen GR GBLT;
Format raad/algemeen bestuur.:lš

-U
U



Gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2016

De dagelijkse besturen van de waterschappen

Groot Salland, Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Vechtstromen, Vallei en Veluwe en
Zuiderzeeland,

elk voor zover voor het eigen waterschap bevoegd,

en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Nijkerk, Dronten, Leusden,
Zwolle, Dalfsen en Bunschoten,

elk voor zover voor de eigen gemeente bevoegd,

Overwegende

dat de deelnemers overtuigd zijn van de meerwaarde van samenwerking op het terrein van de
heffing en invordering vanhun belastingen en de uitvoering van de Wet waardering onroerende
zaken en daartoe GBLT hebben opgericht resp. daar op een later moment tot zijn toegetreden;

dat de deelnemers als bovenliggende waarden voor deze samenwerking kiezen voor
vertrouwen en consensus in hun onderlinge verhoudingen en een gedeeld en gelijkgericht
belang als het gaat om de prestaties en continuïteit van GBLT;

dat de deelnemers tegelijkertijd oog hebben voor het feit dat de financiële belangen van de
deelnemers aan GBLT in omvang -soms substantieel- verschillen en dat dit een zorgvuldige
behandeling vereist, reden om voor enkele daarop ziende besluiten het unanimiteitsvereiste te
hanteren;

dat het wenselijk is om op het terrein van de heffing en invordering van hun belastingen en de
uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken, de bestaande samenwerking tussen
waterschappen en gemeenten voort te zetten en te verbreden door de toetreding van nieuwe
gemeentelijke deelnemers,

dat de grondslag voor de te heffen belastingen voor ieder waterschap en iedere gemeente
afzonderlijk bij belastingverordening wordt bepaald door het algemeen bestuur van het
betreffende waterschap respectievelijk de gemeenteraad van de betreffende gemeente,

Gelet op

de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Waterschapswet, de Gemeentewet, de Algemene
wet bestuursrecht, de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de lnvorderingswet 1990, de
Kostenwet invordering rijksbelastingen en de Wet waardering onroerende zaken,

de verleende toestemming van de algemene besturen van de waterschappen en de
gemeenteraden als bedoeld in artikel 61, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke
regelingen,
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Besluiten

de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn te
wijzigen, in dier voege dat de regeling komt te luiden als volgt:

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn
2016

HOOFDSTUK 1: INLEIDENDE BEPALING

Begripsbepalingen

Artikel 1

1. ln deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:

a. algemeen bestuur: het algemeen bestuur van GBLT;

b. belastingverordening: de verordeningen van de deelnemers tot heffing en invordering van
belasting als bedoeld in artikel 110 van de Waterschapswet en artikel 21.6 van de
Gemeentewet;

c. beleidsregels: beleidsregels in de zin van Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht op
het gobiod van heffing en invordering van belastingen en de uitvoering van de Wet
waardering onroerende zaken;

d. college van een deelnemer: de aan deze regeling deelnemende colleges van b en w van
gemeenten en dagelijkse besturen van waterschappen;

e. colleges van gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van Drenthe, gedeputeerde staten
van Flevoland, gedeputeerde staten van Friesland, gedeputeerde staten van Gelderland,
gedeputeerde staten van Overijssel en gedeputeerde staten van Utrecht;

f. dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van GBLT;

g. deelnemers: de gemeenten en waterschappen achter de aan deze regeling deelnemende

h. directeur: de directeur van GBLT als bedoeld in artikel 31 van deze gemeenschappelijke
regeling;

i. GBLT: het openbaar lichaam Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn;
j. inspecteur: de door het dagelijks bestuur aangewezen ambtenaar van GBLT, als bedoeld in

artikel 232, vierde lid, onder a van de Gemeentewet, artikel 124, vijfde lid, onder a, van de
Waterschapswet belast met de heffing van belastingen;

k. ontvanger: de door het dagelijks bestuur aangewezen ambtenaar van GBLT, als bedoeld in
artikel 232, vierde lid, onder b, van de Gemeentewet, artikel 124, vijfde lid, onder b, van de
Waterschapswet, belast met de invordering van belastingen;

l. ambtenaar van GBLT: de door het dagelijks bestuur aangewezen ambtenaar van GBLT, als
bedoeld in artikel 232, lid 4, sub c, van de Gemeentewet, artikel 124, vijfde lid, onder c, van
de Waterschapswet.

m. ambtenaar WOZ : de door het dagelijks bestuur aangewezen ambtenaar van GBLT als
bedoeld in artikel 30 lid 5 Wet WOZ belast met de uitvoering van de Wet waardering
onroerende zaken.
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n. belastingdeurvvaarder: de door het dagelijks bestuur aangewezen ambtenaar van GBLT, als
bedoeld in artikel 232, lid 4, sub d, van de Gemeentewet, artikel 124, vijfde lid, onder d, van
de Waterschapswet, dan wel een als belastingdeurvvaarder aangewezen
gerechtsdeurwaarder, bedoeld in de Gerechtsdeun/vaarderswet;

o. kwijtscheldingsregels; de door of namens de vertegenwoordigende organen van de
deelnemers vastgestelde regels als bedoeld in artikel 255, leden 3 en 4 van de
Gemeentewet en artikel 144, leden 3 en 4 van de Waterschapswet;

p. nadere regels: nadere regels ter uitvoering van de Algemene wet inzake rijksbelastingen,
van de lnvorderingswet 1990, van de Wet waardering onroerende zaken en van de
belastingverordening;

q. regeling: de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor
Lococensus - Tricijn 2016;

r. vertegenwoordigend orgaan van een deelnemer: de gemeenteraden en algemene besturen
van de deelnemers;

s. voorzitter: de voorzitter van GBLT;

t. belasting: de belastingen die de deelnemer heft, bedoeld in artikel 219, eerste en tweede lid
Gemeentewet en artikel 113 van de Waterschapswet;

2. Waar in deze regeling artikelen van de Gemeentewet of van andere regelgeving van
overeenkomstige toepassing worden verklaard, dient in de plaats van gemeente,
respectievelijk de gemeenteraad, respectievelijk het college van b en w, respectievelijk de
burgemeester te worden gelezen: GBLT, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de
voorzitter.

3. Waar in deze regeling artikelen van de Waterschapswet of van andere regelgeving van
overeenkomstige toepassing worden verklaard, dient in plaats van waterschap,
respectievelijk het algemeen bestuur, respectievelijk het dagelijks bestuur, respectievelijk de
voorzitter te worden gelezen: GBLT, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de
voorzitter. _

4. Waar in deze regeling artikelen van de Gemeentewet, de Waterschapswet of andere
regelgeving van overeenkomstige toepassing worden verklaard, dient in de plaats van
inspecteur, de ontvanger, respectievelijk de ambtenaar van de rijksbelastingdienst,
respectievelijk de belastingdeurvvaarder te worden gelezen: de inspecteur van GBLT, de
ontvanger van GBLT, de ambtenaar van GBLT en de belastingdeurvvaarder.

HOOFDSTUK 2: HET OPENBAAR LICHAAM

Artikel 2

1. Er is een openbaar lichaam met rechtspersoonlijkheid: GBLT.

2. GBLT is gevestigd te Zwolle.

3. GBLT treedt in het gehele beheersgebied van de deelnemers naar buiten onder de naam
GBLT.

Artikel 3

Het beheersgebied waarvoor deze regeling geldt, omvat het grondgebied van de deelnemers.
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Artikel 4

1. Het bestuur van GBLT bestaat uit het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de
voorzitter.

2. GBLT heeft een inspecteur, een ontvanger, een ambtenaar van GBLT, een ambtenaar WOZ
en een belastingdeurwaarder

' 3TELLiNG EN BEVGEGDHEDEN:l: C
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Doelstelling

Artikel 5

GBLT heeft als doelstelling zorg te dragen voor een efficiënte en effectieve heffing en
invordering van belastingen, voor de heffing en invordering waarvan de vertegenwoordigende
organen van de deelnemers belastingverordeningen en kwijtscheldingsregels hebben
vastgesteld, elk voor zover het hun grondgebied betreft, de uitvoering van de Wet waardering
onroerende zaken alsmede desgewenst de inrichting en/of het beheer van andere
basisregistraties.

Bevoegdheden

Artikel 6

1. Aan GBLT en zijn organen komen de bevoegdheden toe die in de regeling aan GBLT en
zijn organen zijn toegekend.

2. Aan het dagelijks bestuur van GBLT wordt door de colleges van de deelnemers
overgedragen de bevoegdheid tot heffing en invordering van de belastingen en/of andere
taken die de deelnemers opdragen aan GBLT.

té-Z›.~›»-~Aan~«~het«»elagelijks«~\bes~tuur~-vantMGBl:T\-wo~rdtrdfoolrtldercollefgesinvan^“B&W“'varn**“de'lfideell'r1“ë^m"ëndë'“"'
gemeenten overgedragen de bevoegdheden tot uitvoering van de Wet waardering
onroerende zaken.

4. Aan het dagelijks bestuur van GBLT kunnen door de colleges van B&W van de
deelnemende gemeente(n) bevoegdheden worden overgedragen met betrekking tot de
inrichting en/of het beheer van andere basisregistraties.

5. De bevoegdheden, bedoeld in het tweede, derde en vierde lid, worden door het DB
bijgehouden in een openbaar register.

HOOFDSTUK 4: HET ALGEMEEN BESTUUR

Samenstelling

Artikel 7

1. Het algemeen bestuur bestaat uit zo veel leden als er deelnemers zijn.

2. leder college van een deelnemer wijst uit zijn midden een lid van het algemeen bestuur aan.
3. leder college van een deelnemer wijst uit zijn midden een plaatsvervangend lid van het

algemeen bestuur aan.
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4. Bij de vorige leden wordt in acht genomen, dat het aantal leden van het dagelijks bestuur
nooit de meerderheid van het algemeen bestuur mag uitmaken.

Artikel 8

1. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt van rechtswege, zodra een lid ophoudt
lid te zijn van het college van de deelnemer dat hem heeft aangewezen.

2. Een lid van het algemeen bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Van dit ontslag stelt hij
de voorzitter van het algemeen bestuur alsmede de voorzitter van het college van de
deelnemer dat hem heeft aangewezen op de hoogte.

3. lndien een plaatsvan een lid van het algemeen bestuur openvalt, wijst het college van de
deelnemer dat het aangaat in zijn eerstvolgende vergadering, of indien dit niet mogelijk is,
ten spoedigste daarna, een nieuw lid van het algemeen bestuur aan.

4. Het college van de betreffende deelnemer geeft van elke aanwijzing tot lid of
plaatsvervangend lid, schriftelijk kennis aan de voorzitter van het algemeen bestuur.

5. Een college van een deelnemer kan een door hem aangewezen lid van het algemeen
bestuur tussentijds ontslag verlenen, indien dit lid het vertrouwen van het betreffende
college niet meer bezit,

6. Op een plaatsvervangend lid zijn het eerste tot en met het vijfde lid van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 9

1. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur is onverenigbaar met de betrekking van
ambtenaar door of vanwege het dagelijks bestuur aangesteld of daaraan ondergeschikt.

2. Met ambtenaar als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder l, worden voor de toepassing van
dit artikel gelijkgesteld hij die in dienst van GBLT werkzaam is op basis van een
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht.

Werkwijze

Artikel 10

1. Het algemeen bestuur vergadert jaarlijks tenminste viermaal per jaar en voorts zo vaak als
de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig oordeelt, dan wel tenminste een vijfde van de
leden dit, onder opgave van redenen, schriftelijk verzoekt.

2. Het algemeen bestuur vergadert binnen twee weken na een conform het eerste lid
ingediend verzoek.

3. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.

4. De deuren worden gesloten wanneer een vijfde gedeelte van de aanwezige leden daarom
verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt.

5. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of de vergadering met gesloten deuren zal worden
voortgezet.

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2016
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Artikel 11

1. Het algemeen bestuur stelt een reglement van orde vast voor zijn vergaderingen en andere
werkzaamheden.

2. De leden van het algemeen bestuur hebben ieder één stem. Besluiten worden bij gewone
meerderheid van stemmen genomen, tenzij in deze regeling uitdrukkelijk anders is bepaald.

informatie en verantwoording

Artikel 12

1. Het algemeen bestuur geeft aan de colleges van de deelnemers gevraagd dan wel
ongevraagd alle inlichtingen die voor een juiste beoordeling van het door het algemeen
bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig zijn.

2. Het reglement van orde voor het algemeen bestuur regelt de wijze waarop de in het eerste
lid bedoelde inlichtingen worden verstrekt.

3. Een iid van het algemeen bestuur geeft aan het college van de deelnemer dat hem heeft
aangewezen alle inlichtingendie door dat college, of één of meer leden daarvan, worden
verlangd.

4. Een lid van het algemeen bestuur is aan het college van de deelnemer dat hem heeft
aangewezen, verantwoording verschuldigd voor het door hem in het algemeen bestuur
gevoerde beleid.

5. Het eerste, tweede en derde lid zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de
vertegenwoordigende organen van de deelnemers.

Bevoegdheden van het algemeen bestuur

Artikel 13

.n.„b.§.§.tL.1.LJ.t...i§..be.la§t..methet..a.lgeme.et1.be.stu.ur..vart„.GBLL,waarondepkaderstel.l.i.ng...,.„,..l
en controle van het dagelijks bestuur.

Artikel 14

1. Het algemeen bestuur stelt verordeningen vast omtrent de, de bedrijfsvoering van GBLT,
het beheer van de inkomsten, uitgaven en het vermogen van GBLT en van de organisatie
van de administratie.

2. Het algemeen bestuur is bevoegd tot vaststelling of wijziging van de begroting van GBLT.

3. Het algemeen bestuur is bevoegd tot vaststelling van de jaarrekening van GBLT.

4. Het algemeen bestuur is bevoegd tot vaststelling van de regeling voor de algemene en
bijzondere bijdragen van de deelnemers.

5. Het algemeen bestuur is bevoegd tot benoeming, schorsing en ontslag van de leden van het
dagelijks bestuur en van de voorzitter.

6. Het algemeen bestuur kan aan het dagelijks bestuur bevoegdheden van het algemeen
bestuur overdragen, tenzij de aard van de bevoegdheid zich tegen overdracht verzet.

7. Het algemeen bestuur kan aan het dagelijks bestuur niet overdragen de bevoegdheid tot
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~ het vaststellen of wijzigen van de begroting;

ø het vaststellen van de jaarrekening;

ø het vaststellen van regels als bedoeld in de artikelen 108 en 109 van de
Waterschapswet, respectievelijk artikelen 213"en 214 van de Gemeentewet

HOOFDSTUK 5: HET DAGELIJKS BESTUUR

Samenstelling

Artikel 15

Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter en twee leden.

De voorzitter en de leden van het dagelijks bestuur worden aangewezen door en uit het
midden van het algemeen bestuur.

De voorzitter wordt aangewezen uit de door de deelnemende waterschappen aangewezen
leden van het algemeen bestuur.

Eén lid, de voorzitter niet inbegrepen, wordt aangewezen uit de door de deelnemende
waterschappen aangewezen leden van het algemeen bestuur.

Eén lid, de voorzitter niet inbegrepen, wordt aangewezen uit de door de deelnemende
gemeenten aangewezen leden van het algemeen bestuur.

Het aanwijzen van leden van het dagelijks bestuur ter vervulling van plaatsen die ten
gevolge van gemeenteraadsverkiezingen resp. waterschapsverkiezingen openvallen, vindt
plaats in de eerste vergadering van het nieuw gekozen algemeen bestuur voor wat betreft
de deelnemende gemeenten resp. de deelnemende waterschappen.

Het aanwijzen van leden van het dagelijks bestuur ter vervulling van plaatsen die door
ontslag, overlijden of anderszins openvallen, vindt plaats uiterlijk drie maanden na dat
openvallen.

De leden van het dagelijks bestuur treden af op de dag van aftreden van de leden van het
algemeen bestuur.

Een lid van het dagelijks bestuur kan door het algemeen bestuur worden ontslagen, indien
dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit. Op het ontslagbesluit is
artikel 4:8 Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing.

Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij doet hiervan
schriftelijk mededeling aan het algemeen bestuur. Een lid dat ontslag heeft genomen, blijft
zijn functie waarnemen totdat zijn opvolger zijn benoeming heeft aanvaard.

Tussentijds verlies van het lidmaatschap van het algemeen bestuur brengt terstond verlies
van het lidmaatschap van het dagelijks bestuur mee.

Indien tussentijds een plaats in het dagelijks bestuur vacant komt, wijst het algemeen
bestuur zo spoedig mogelijk een nieuw lid aan. Gaat het openvallen van een plaats in het
dagelijks bestuur gepaard met het openvallen van een plaats in het algemeen bestuur, dan
wordt het aanwijzen van een nieuw lid in het dagelijks bestuur uitgesteld totdat de
opengevallen plaats in het algemeen bestuur is bezet.

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus- Tricijn 2016



Werkwijze

Artikel 16

1. Het dagelijks bestuur vergadert tenminste vier keer perjaar en zo dikwijls als de voorzitter
dit nodig oordeelt of tenminste één ander lid van het dagelijks bestuur dit schriftelijk, onder
opgave van te behandelen onden/verpen, verzoekt.

2. De leden van het dagelijks bestuur hebben ieder één stem. Besluiten worden bij gewone
meerderheid van stemmen genomen.

3. De vergaderingen van het dagelijks bestuur worden met gesloten deuren gehouden, voor
zover het dagelijks bestuur niet andere heeft bepaald.

4. in de vergadering van het dagelijks bestuur kan slechts worden beraadslaagd en besloten,
indien ten minste twee leden tegenwoordig zijn.

5. indien het vereiste aantal leden niet tegenwoordig is, belegt de voorzitter een nieuwe
vergadering.

Artikel 17

Het dagelijks bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere
werkzaamheden vast, dat aan het algemeen bestuur wordt toegezonden.

Bevoegdheden van het dagelijks bestuur

Artikel 18

1. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse aangelegenheden van GBLT, tenzij het
algemeen bestuur of de voorzitter bij of krachtens de wet of krachtens deze regeling
daarmee is belast.

2. Het dagelijks bestuur is belast met de voorbereiding van al hetgeen in de vergadering van
het algemeen bestuur ter oven/veging en besluitvorming moet worden gebracht.

,;5,.„..,..,..l:let..dag.elijks.bestuur..,is..,be.la.st,..met.de.uitvoering..v.an„.d.e.,besluitvorming,l.valn„het›«algemeena
bestuur, tenzij de voorzitter krachtens deze regeling daarmee is belast.

Artikel 19

Het dagelijks bestuur is in ieder geval belast met:

1. de organisatorische inrichting en de bedrijfsvoering van GBLT en de personele
aangelegenheden;

2. het beheer van de inkomsten, uitgaven en het vermogen van GBLT;

3. de zorg, voor zover niet aan anderen opgedragen, voor de controle op het geldelijk beheer
en de boekhouding;

4. het houden van toezicht op de uitoefening van de bevoegdheden door de inspecteur, de
ontvanger, de ambtenaar van GBLT, de ambtenaar WOZ en de belastingdeun/vaarder;

5. het houden van toezicht op al wat GBLT aangaat;

6. het behartigen van de belangen van GBLT bij andere overheden en andere instellingen,
diensten of personen, waarmee contact voor GBLT van belang is;
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7. het beheer van een register met de belastingverordeningen en de kwijtscheldingsregels die
GBLT voor de deelnemers uitvoert.

Artikel 20

1. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het nemen van alle conservatoire maatregelen, ook
alvorens is besloten tot het voeren van een rechtsgeding, zowel in als buiten rechte, en het
doen van alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit;

2. Het dagelijks bestuur is bevoegd, indien ingevolge wettelijk voorschrift aan GBLT of aan het
bestuur van GBLT hetzij een recht van beroep hetzij een recht bezwaar te maken toekomt,
om beroep in te stellen of bezwaar te maken alsmede, voor zover de voorschriften dat
toelaten, om schorsing van het aangevochten besluit of om voorlopige voorziening ter zake
te verzoeken.

3. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van GBLT te
besluiten, met uitzondering van privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel
31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

4. Het dagelijks bestuur is bevoegd om namens het openbaar lichaam, het dagelijks bestuur of
het algemeen bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief
beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarom te verrichten, tenzij
het algemeen bestuur voor zover het het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende
gevallen anders beslist.

5. Indien het dagelijks bestuur rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratief .

beroepsprocedures voert, of handelingen ter voorbereiding daarvan verricht die het
algemeen bestuur - als bedoeld in artikel 33b onderf Wgr- aangaat, wordt het ingestelde
beroep of het gemaakte bezwaar ingetrokken indien het algemeen bestuur de beslissing
van het dagelijks bestuur tot het voeren van het rechtsgeding, het instellen van beroep of
het maken van bezwaar niet hetzij in zijn eerstvolgende vergadering, hetzij binnen drie
maanden bekrachtigt.

6. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot het vaststellen van regels over de ambtelijke
organisatie van GBLT.

7. Het dagelijks bestuur is bevoegd tot benoeming, schorsing en ontslag van de directeur en
het overige personeel van GBLT.

8. Het dagelijks bestuur is bevoegd een of meer ambtenaren van GBLT aan te wijzen als
inspecteur, als ontvanger, als ambtenaar van GBLT of als ambtenaar WOZ.

9. Het dagelijks bestuur is bevoegd een of meer ambtenaren van GBLT of een
gerechtsdeun/vaarder als bedoeld in de Gerechtsdeun/vaarderswet aan te wijzen als
belastingdeun/vaarder.

10. Het dagelijks bestuur oefent de bevoegdheden en verplichtingen uit welke bij of krachtens
de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de lnvorderingswet 1990, de Kostenwet
invordering rijksbelastingen, de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet waardering
onroerende zaken, de Waten/vet en de Wet milieubeheer zijn toegekend aan de Minister van
Financiën, het bestuur van 's Rijksbelastingdienst en de directeur, respectievelijk het college
van de deelnemers.
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Het dagelijks bestuur is bevoegd aan de inspecteur, de ontvanger, de ambtenaar van GBLT
en de belastingdeunNaarder per geval of in het algemeen instructies te geven ter zake van
de uitoefening van de bevoegdheden van die ambtenaren.

Het dagelijks bestuur is bevoegd ten behoeve van de heffing en invordering van belastingen
nadere regels te stellen.

Het dagelijks bestuur is bevoegd beleidsregels te stellen waarmee de inspecteur, de
ontvanger, de ambtenaar van GBLT, de ambtenaar WOZ en de beiastingdeurwaarder bij de
uitoefening van hun bevoegdheden rekening houden.

Het dagelijks bestuur is bevoegd de belastingaanslag geheel of gedeeltelijk oninbaar te
verklaren. Artikel 255, vijfde lid, van de Gemeentewet en artikel 144, vijfde lid, van de
Waterschapswet zijn van overeenkomstige toepassing.

Het dagelijks bestuur is bevoegd om te besluiten tot het aanbesteden van leveringen en
diensten.

I C
l"t dagelijks bestuur is verplicht tot het doen van aangifte van aiie strafbare feiten waarvan

het kennis heeft genomen.

informatie en verantwoording

Artikel 21

Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden geeft het algemeen bestuur alle inlichtingen die
het algemeen bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft, waarvan het
verstrekken niet in strijd is met het openbaar belang.

Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden zijn aan het algemeen bestuur verantwoording
schuldig over het door het dagelijks bestuur of door hem of haar gevoerde bestuur.

Artikel 22

Het dagelijks bestuur biedt het algemeen bestuurjaarlijks vóór 1 juli ter vaststelling een
verslag aan van de werkzaamheden van GBLT over het afgelopen jaar.

Het dagelijks bestuur zendt het verslag binnen veertien dagen na de vaststelling aan de
colleges van de deelnemers en aan de colleges van gedeputeerde staten.

Het dagelijks bestuur zendt de afzonderlijke leden van het algemeen bestuur periodiek een
overzicht van de te heffen, geheven, in te vorderen en ingevorderde belastingen, alsmede
een rapportage over de bedrijfsvoering van GBLT. Het algemeen bestuur bepaalt de duur
van de periode. '

HOOFDSTUK 6: DE VOORZITTER

Verkiezing

Artikel 23

Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden de voorzitter van GBLT aan.
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Taken en bevoegdheden van de voorzitter

Artikel 24

1. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en
het dagelijks bestuur.

2. Bij afwezigheid of ontstentenis van de voorzitter wordt hij vervangen door een plaats-
vervangend voorzitter die door het dagelijks bestuur uit zijn midden wordt aangewezen.

3. De voorzitter tekent de stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur
uitgaan.

4. De voorzittervertegenwoordigt GBLT in en buiten rechte. Hij kan deze vertegenwoordiging
aan een door hem aan te wijzen gemachtigde opdragen.

5. Indien de voorzitter behoort tot het bestuur van een deelnemer die partij is in een geding
waarbij GBLT is betrokken, oefent een ander door het dagelijks bestuur aan te wijzen lid van
het dagelijks bestuur de in het vierde lid bedoelde bevoegdheid uit.

Informatie en verantwoording

Artikel 25

1. De voorzitter geeft aan het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft, waarvan het verstrekken niet in strijd is met
het openbaar belang.

2. De voorzitter is aan het algemeen bestuur verantwoording schuldig over het door hem
gevoerde beleid.

HOOFDSTUK 7: DE INSPECTEUR, DE ONTVANGER, DE AMBTENAAR VAN GBLT, DE
AMBTENAAR WOZ EN DE BELASTINGDEURWAARDER

Artikel 26

1. De inspecteur oefent de bevoegdheden en verplichtingen uit welke bij of krachtens de
Algemene wet inzake rijksbelastingen, de lnvorderingswet 1990, de Kostenwet invordering
rijksbelastingen, de Gemeentewet, de Waterschapswet de Wet milieubeheer en de
Waten/vet toegekend zijn aan de inspecteur.

2. Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het voorgaande lid neemt de
inspecteur de nadere regels van het dagelijks bestuur in acht en houdt hij rekening met de
beleidsregels die het dagelijks bestuur heeft geformuleerd ter zake van de uitoefening van
zijn bevoegdheid.

Artikel 27

1. De ontvanger oefent de bevoegdheden en verplichtingen uit welke bij of krachtens de
Algemene wet inzake rijksbelastingen, de lnvorderingswet 1990, de Kostenwet invordering
rijksbelastingen, de Gemeentewet, de Waterschapswet en de Waterwet toegekend zijn aan
de ontvanger. Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het voorgaande lid
neemt de ontvanger de kwijtscheldingsregels van de desbetreffende deelnemer en de
nadere regels van het dagelijks bestuur in acht, alsmede houdt hij rekening met de
beleidsregels van het dagelijks bestuur ter zake van de uitoefening van zijn bevoegdheid.
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De ontvanger beslist niet tot het leggen van beslag en tot het voeren van een
executieprocedure in eerste aanleg, hoger beroep en in cassatie dan nadat hij het dagelijks
bestuur schriftelijk van zijn voornemen op de hoogte heeft gesteld.

De ontvanger is bevoegd het dagelijks bestuur gemotiveerd te verzoeken tot het nemen van
een besluit als bedoeld in artikel 20, dertiendelid van deze gemeenschappelijke regeling.

Artikel 28
.
l

2

De ambtenaar van GBLT oefent de bevoegdheden en verplichtingen uit welke bij of
krachtens de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de lnvorderingswet 1990, de Kostenwet
invordering rijksbelastingen, de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Wet milieubeheer en
de Watervvet toegekend zijn aan de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, respectievelijk
de ambtenaar als bedoeld in artikel 123, derde lid, sub d, van de Waterschapswet van de
deelnemers, respectievelijk de ambtenaar als bedoeld in artikel 232, vierde lid, sub d, van
de Gemeentewet.

Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het voorgaande lid neemt de
ambtenaar van GBLT de nadere regels van het dagelijks bestuur in acht en houdt hij
rekening met de beleidsregels die het dagelijks bestuur heeft geformuleerd ter zake van de
uitoefening van zijn bevoegdheid

Artikel 29

1. De ambtenaar WOZ oefent de bevoegdheden en verplichtingen uit welke bij of
krachtens de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de Wet waardering onroerende
zaken toegekend zijn aan de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, respectievelijk de
ambtenaar als bedoeld in artikel 30 lid 5 van de Wet Waardering onroerende zaken.

2. Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het voorgaande lid neemt de
ambtenaar WOZ de nadere regels van het dagelijks bestuur in acht en houdt hij

de uitoefening van zijn bevoegdheid.

Artikel 30

1

2.

De belastingdeurwaarder oefent de bevoegdheden en verplichtingen uit welke bij of
krachtens de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de lnvorderingswet 1990, de Kostenwet
invordering rijksbelastingen, de Gemeentewet, de Waterschapswet, de Waten/vet en de Wet
milieubeheer toegekend zijn aan de belastingdeunivaarder.

Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het voorgaande lid neemt de
belastingdeunivaarder de nadere regels van het dagelijks bestuur in acht en houdt hij
rekening met de beleidsregels die het dagelijks bestuur heeft geformuleerd ter zake van de
uitoefening van zijn bevoegdheid.
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HOOFDSTUK 8: DE DIRECTEUR

Artikel 31

1. GBLT heeft een ambtelijke organisatie, met aan het hoofd een directeur.

2. De directeur handelt in overeenstemming met de door het algemeen bestuur vastgestelde
instructie.

3. De directeur staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter bij de
uitoefening van hun taak terzijde. Hij is in de vergaderingen van het algemeen bestuur en
het dagelijks bestuur aanwezig.

4. Alle stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan worden door de
directeur mede ondertekend.

HDOFDSTUK 9: FINANCIEN EN ADMINISTRATIE

Bijdragen deelnemers

Artikel 32

1. De kosten van GBLT worden enerzijds door de deelnemers gedragen en anderzijds gedekt
door aan belastingplichtigen in rekening gebrachte invorderkosten voor het verzenden van
onder andere aanmaningen en dwangbevelen. Het verschil, zijnde de netto
exploitatielasten, worden jaarlijks op basis van de verdeelsleutel, bedoeld in het tweede en
derde lid, aan de deelnemers in rekening gebracht.

2. De kosten van GBLT worden verdeeld over de verschillende producten die de
dienstverlening van GBLT kent. Deze dienstverlening wordt gekoppeld aan de deelnemers
welke gebruik maken van de dienstverlening. De generieke dienstverlening wordt doorbelast
naar alle deelnemers, de specifieke dienstverlening wordt alleen doorbelast naar de
deelnemers die gebruik maken van deze specifieke dienstverlening.

3. Ten behoeve van de verdelingen als bedoeld in het tweede lid worden de grondslagen
gebruikt als aangegeven in onderstaande tabel.

Aantal ingezetenen BRP per I januari van het begrotingsjaar T-I
WOZ Objecten WOZ basis registratie per I januari van het begrotingsjaar T-I
Hectaren ongebouwd Begrotingen waterschappenvan het begrotingsjaar T-I
Hectaren Natuur Begrotingen waterschappenvan het begrotingsjaar T-I
VE huishoudens Begrotingen waterschappen van het begrotingsjaar T-I
VE bedrijven Begrotingen waterschappen van het begrotingsjaar T-I
Aantal aanslagen Diftar Begroting gemeente van het begrotingsjaar T-I

4. In een door het algemeen bestuur bij unanimiteit, nadat een zienswijzeprocedure onder de
deelnemers is gevolgd, vast te stellen bijdrageverordening wordt nader uitgewerkt op welke
wijze de hoogte van de bijdrage van de deelnemers jaarlijks wordt berekend en betaling
ervan plaats vindt.

Begroting

Artikel 33

1. Het dagelijks bestuur zendt voor 15 april van hetjaar voorafgaande aan hetjaar waarvoor
de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de
vertegenwoordigende organen van de deelnemers. De algemene financiële en
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beleidsmatige kaders bevatten in ieder geval een indicatie van de bijdrage van de
deelnemers aan de regeling, de beleidsvoornemens voor het volgende begrotingsjaar en de
prijscompensatie.

2. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks vóór 15 juli de begroting vast voor het eerstvolgende
begrotingsjaar. ln de begroting wordt aangegeven de door elke deelnemer voor het jaar,
waarop de begroting betrekking heeft, verschuldigde algemene en bijzondere bijdragen,
waarvan de hoogte wordt bepaald op de wijze, bedoeld in artikel 32.

3. Het dagelijks bestuur zendt de ontwerpbegroting acht weken voordat zij aan het algemeen
bestuur wordt aangeboden toe aan de vertegenwoordigende organen van de deelnemers.

4. De ontwerp-begroting wordt door de zorg van deelnemende gemeenten en waterschappen
voor een ieder ter inzage gelegd, en tegen betaling van de kosten, algemeen verkrijgbaar
gesteld. Van de terinzagelegging en de verkrijgbaarstelling geschiedt openbare
kennisgeving.

5. De vertegenwoordigende organen van de deelnemers kunnen bij het dagelijks bestuur hun
zienswijze naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin die
zienswijze is ven/at bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt
aangeboden.

Artikel 34

1. Van de vaststelling van de begroting van GBLT wordt terstond mededeling gedaan aan de
vertegenwoordigende organen van de deelnemers, die het in de begroting van GBLT voor
die deelnemer als bijdrage in de kosten van GBLT geraamde bedrag opnemen in de eigen
begroting.

2. De door de deelnemers maandelijks te betalen voorschotten, van één twaalfde gedeelte van
het begrote jaarbedrag, worden maandelijks met de voor de deelnemers ontvangen
belastingbedragen verrekend.

Ã..-.,l:l.§âl.Siêg.§.l.illS§....l2â§IL!.LJ.[...;§?.§tL...Q§..t;z§9›LQtin.g,.L2in.nen....twe.e..weke.n..na...vaststell.i.ng,...doch...in...i.eder........-.
geval voor 1 augustus van het jaar voorafgaande aan het jaar waarop de begroting
betrekking heeft, aan de colleges van gedeputeerde staten.

4. De artikelen 186 tot en met 213 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.
5. Op besluiten tot wijziging van de begroting zijn de voorgaande artikelen van dit hoofdstuk

van overeenkomstige toepassing.

6. Van het bepaalde in het derde en vijfde lid alsmede van het bepaalde in artikel 191 van de
Gemeentewet kan worden afgeweken ten aanzien van begrotingswijzigingen die het
totaalbedrag van de begroting en de deelnemersbijdragen niet aantasten, alsmede geen
afwijking inhouden van het algemeen en financieel beleid.

Rekening

Artikel 35

1. Van de inkomsten en uitgaven van GBLT over het afgelopen jaar wordt door het dagelijks
bestuur verantwoording afgelegd aan het algemeen bestuur onder overlegging van de
rekening met de daarbij behorende bescheiden.
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2. Het dagelijks bestuur voegt daarbij een verslag als bedoeld in artikel 213, tweede lid, van de
Gemeentewet, respectievelijk artikel 109, tweede lid, van de Waterschapswet, alsmede een
door het dagelijks bestuur opgemaakt verslag ter verantwoording van het financieel beheer.

3. De artikelen 103 tot en met 107a van de Waterschapswet zijn van overeenkomstige
toepassing.

Artikel 36

1. Het algemeen bestuur onderzoekt jaarlijks de rekening over het afgelopen jaar en stelt haar
voor 15 juli van hetjaar volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft vast.

2. Het dagelijks bestuur zendt voor 15 april van het jaar volgende op het jaar waarop de
jaarrekening betrekking heeft, de voorlopige jaarrekening aan de vertegenwoordigende
organen van de deelnemers.

3. Het dagelijks bestuur zendt de rekening binnen twee weken na vaststelling door het
algemeen bestuur, doch in ieder geval voor 15 juli van hetjaar volgende op hetjaar waarop
de rekening betrekking heeft, met alle bijbehorende stukken aan de colleges van
gedeputeerde staten. Van de vaststelling doet het dagelijks bestuur mededeling aan de
vertegenwoordigende organen van de deelnemers.

4. De vaststelling van de rekening strekt het dagelijks bestuur tot decharge, ten aanzien van
het daarin verantwoorde financieel beheer, behoudens later in rechte gebleken
onregelmatigheden.

Artikel 37

1. ln de rekening wordt het door elk van de deelnemers over het betreffende dienstjaar
werkelijk verschuldigde bedrag opgenomen.

2. Verrekening van het verschil tussen de op grond van artikel 33, eerste lid, betaalde en de
werkelijk verschuldigde bijdrage vindt plaats terstond na de kennisgeving aan de
deelnemers van de vaststelling van de rekening.

Administratie en controle

Artikel 38

1. Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast met betrekking tot de organisatie van
de administratie en van het beheer van vermogenswaarden. Deze regels dienen te
waarborgen dat aan de eisen van doelmatigheid en controle wordt voldaan.

2. De regels, bedoeld in het eerste lid, voorzien in een financieringsstatuut, waarin in ieder
geval regels zijn opgenomen ten aanzien van:

o de algemene doelstellingen en de te hanteren richtlijnen en limieten van de
financieringsfunctie

o de administratieve organisatie van de financieringsfunctie, waaronder begrepen
taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende
informatievoorziening.

3. GBLT werkt, bij de uitvoering van de eigen administratieve functie, samen met de
deelnemers als dat efficiënt is.
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Artikel 39

GBLT houdt de administratie voor de opgelegde aanslagen en ingevorderde belastingen
gescheiden van de administratie voor de bedrijfsvoering van GBLT.

De ingevorderde belastingen worden beheerd op een uitsluitend daartoe bestemde
rekening.

Artikel 40

lngevorderde belastingen worden periodiek overgemaakt naar een rekening van de
desbetreffende deelnemer. Het algemeen bestuur bepaalt de duur van de periode.

Het dagelijks bestuur zendt periodiek aan de colleges van de deelnemers een overzicht van
de te heffen, geheven, in te vorderen en ingevorderde belastingen. Het algemeen bestuur
bepaalt de duur van de periode.

Artikel 41

Het algemeen bestuur stelt regels vast met betrekking tot de controle op de administratie en
op het beheer van vermogensvoon/vaarden. De regels dienen onder meer te waarborgen
dat de rechtmatigheid en de doelmatigheid van de administratie en het beheer worden
getoetst.

De regels, bedoeld in het eerste lid, voorzien onder meer in de aanwijzing van een of meer
accountants als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek belast met het
onderzoek van de rekening alsmede met het ter zake uitbrengen van een verslag, dat
behalve de verklaring bij de rekening bevindingen bevat over de vraag of de administratie
en het beheer voldoen aan de eisen van rechtmatigheid en doelmatigheid.

De deelnemers in GBLT zullen er steeds zorg voor dragen dat GBLT te allen tijde over
velsleenelemielelelens-sbesehi«kt«›~emraan»›a~l«~zijn~~ve~rplichtingenjegenssderderrtfeskunnenrsrrzW
voldoen. Indien aan het algemeen bestuur van GBLT blijkt dat een deelnemer weigert deze
uitgaven op de begroting te zetten, doet het algemeen bestuur onverwijld aan het
desbetreffende college van gedeputeerde staten het verzoek over te gaan tot toepassing
van art. 194 of 195 Gemeentewet of art. 60 Waterschapswet.

HOOFDSTUK 10: GESCHILLENBEHANDELING

Artikel 42

Over geschillen tussen deelnemers onderling of tussen een of meer deelnemers en het
bestuur van GBLT omtrent de toepassing, in de ruimste zin, van de regeling wordt beslist
door gedeputeerde staten van Overijssel, de overige in artikel 1, lid 1, onder g genoemde
colleges van gedeputeerde staten gehoord hebbende.

Voorafgaand aan het voorleggen van het geschil aan gedeputeerde staten van Overijssel,
wordt het geschil ter advisering voorgelegd aan een door het algemeen bestuur
samengestelde geschillencommissie. Nadat advies is uitgebracht neemt het algemeen
bestuur in overeenstemming met de betrokken deelnemers zo spoedig mogelijk een
beslissing over het voorleggen van het geschil aan gedeputeerde staten van Overijssel.
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3. Het eerste lid is niet van toepassing indien het gevallen betreft behorende tot die, vermeld in
artikel 112, eerste lid, van de Grondwet of tot die waarvan beslissing krachtens artikel 112,
tweede lid, van de Grondwet is opgedragen aan hetzij de rechterlijke macht, hetzij aan
gerechten die niet tot de rechterlijke macht behoren.

HOOFDSTUK 11: TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING, OPHEFFING

Toetreding

Artikel 43

1. Het dagelijks bestuur van een waterschap of het college van burgemeester en wethouders
van een gemeente dat wenst toe te treden tot de regeling dient het verzoek tot toetreding
met inbegrip van de verkregen toestemming van het algemeen bestuur van dat waterschap
respectievelijk de raad van die gemeente in bij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur
legt het verzoek ter advisering voor aan het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur zendt
het verzoek tot toetreding met het advies van het algemeen bestuur aan de colleges van de
deelnemers.

2. Het dagelijks bestuur van het waterschap onderscheidenlijk het college van burgemeester
en wethouders van de gemeente treedt toe tot de regeling indien de colleges van de
deelnemers na verkregen toestemming van hun vertegenwoordigende organen unaniem
hebben ingestemd met de verzochte toetreding.

3. Het college van de nieuw toe te treden deelnemer doet zo spoedig mogelijk de nodige
benoemingen overeenkomstig artikel 7. Behoudens eerdere beëindiging van het
lidmaatschap treden de benoemden af op het tijdstip waarop de dan zitting hebbende leden
van het algemeen bestuur aftreden.

4. Het algemeen bestuur kan voon/vaarden verbinden aan toetreding tot de regeling.

Uittreding

Artikel 44

1. Een deelnemer kan uittreden uit de regeling.

2. Het college van een deelnemer dat uit de regeling wenst te treden, maakt zijn voornemen
tot uittreding schriftelijk kenbaar aan het algemeen bestuur en aan de overige deelnemers.

3. Binnen zestien weken na ontvangst van het voornemen tot uittreding neemt het algemeen
bestuur een besluit dat de datum van uittreding bepaalt en de gevolgen van de uittreding
regelt, de financiële en personele gevolgen daarbij inbegrepen.

4. ln het besluit als bedoeld in het derde lid kan het algemeen bestuur bepalen dat de
uittredende deelnemer verplicht is tot betaling van een bijdrage voor de duur van ten
hoogste twee kalenderjaren na het moment van uittreding uit de regeling. ln het eerste
kalenderjaar na het moment van uittreding bedraagt deze bijdrage maximaal 60% van de
bijdrage die de uittredende deelnemer betaalde in het laatste kalenderjaar van deelname. ln
het tweede kalenderjaar na het moment van uittreding bedraagt deze bijdrage maximaal
30% van de bijdrage die de uittredende deelnemer betaalde in het laatste kalenderjaar van
deelname.
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5. Het dagelijks bestuur zendt de uittredende deelnemer en de overige deelnemers het besluit
als bedoeld in het derde lid en verzoekt de overige deelnemers in te stemmen met het
besluit tot uittreding van de uittredende deelnemer.

6. De uittredende deelnemer en de overige deelnemers besluiten over de uittreding nadat zij
daartoe toestemming hebben verkregen van hun vertegenwoordigend orgaan.

7. Tenzij het algemeen bestuur een kortere termijn bepaalt, kan de uittreding niet eerder
plaatsvinden dan tegen 31 december van het tweede kalenderjaar volgend op het
kalenderjaar waarin de uittreding is ingeschreven in het gemeentelijk register als bedoeld in
artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Wijziging

Artikel 45

1. Op voorstel van het algemeen bestuur, van het dagelijks bestuur of van een college van een
deelnemer kan de regeling worden gewijzigd. Een voorstel dat niet is ingediend door het
algemeen bestuur wordt ter advisering aan het algemeen bestuur gezonden.

2. Het dagelijks bestuur zendt de colleges van de deelnemers het voorstel tot wijziging
alsmede het advies van het algemeen bestuur en verzoekt de colleges van de deelnemers
tot het nemen van een besluit over de voorgestelde wijziging.

3. De colleges van de deelnemers besluiten over de voorgestelde wijziging nadat zij daartoe
toestemming hebben verkregen van hun vertegenwoordigende organen.

4. Een besluit tot wijziging van de regeling is tot stand gekomen wanneer bij volstrekte
meerderheid van stemmen van de colleges van de deelnemers zich op de wijze als vermeld
in het derde lid daar voor hebben verklaard.

5. ln afwijking van wat is bepaald in het vierde lid, kan een wijziging of intrekking van artikel 6
of een wijziging of intrekking van de artikelen 7, 11 en 32 slechts plaatsvinden bij een
unaniem besluit van alle deelnemende colleges.

Tenzij in een daartoe strekkend besluit uitdrukkelijk anders is bepaald, treedt een wijziging
van de regeling pas in werking nadat zij, uit hoofde van artikel 27 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen is opgenomen in het gemeentelijke register.

Opheffing

Artikel 46

1. De regeling wordt opgeheven zodra minder dan twee colleges van de deelnemers bereid
zijn om aan de regeling te blijven deelnemen.

2. Artikel 44 is van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van het vierde lid.

3. De opheffing gaat niet eerder in dan nadat de besluiten zijn opgenomen in het
gemeentelijke register als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen,
tenzij in een tot opheffing strekkend besluit uitdrukkelijk anders is bepaald.

4. Ingeval een besluit tot opheffing volgens het eerste lid van dit artikel is genomen, besluit het
algemeen bestuur tot liquidatie en stelt het, gehoord de colleges van de deelnemers, een
liquidatieplan vast.
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5. Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemers tot deelneming in de
financiële gevolgen van de opheffing. Voorts voorziet het in de personele gevolgen van het
besluit.

6. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van het liquidatieplan.

7. Zo nodig blijft het dagelijks bestuur ook na het tijdstip van opheffing in functie totdat het
liquidatieplan is uitgevoerd.

8. Het dagelijks bestuur zendt het besluit tot opheffing aan de colleges van gedeputeerde
staten.

HOOFDSTUK 12 OVERIGE BEPALINGEN

Archief

Artikel 47

Het dagelijks bestuur is belast met de zorg en het toezicht op de bewaring en het beheer van de
archiefbescheiden van GBLT, overeenkomstig een door het algemeen bestuur met
inachtneming van artikel 40, tweede lid, van de Archiefwet 1995 vast te stellen regeling.

Inzending regeling aan gedeputeerde staten

Artikel 48

Het college van de gemeente Zwolle wordt aangewezen als bestuur als bedoeld in artikel 62a,
eerste en tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

HOOFDSTUK 13 OVERGANGS- en SLOTBEPALINGEN

Inwerkingtreding regeling en benoeming algemeen bestuur

Artikel 49

Deze gewijzigde regeling treedt in werking op de dag na bekendmaking, doch niet eerder dan
op 1 januari 2016.

Artikel 50

1. Taken en bevoegdheden van de organen en ambtenaren van het Belastingkantoor Oost-
Nederland en het Belastingkantoor Rijn Midden met betrekking tot het heffen en invorderen
van belastingen ten aanzien van belastingaanslagen die voor inwerkingtreding van deze
regeling reeds zijn vastgesteld, komen toe aan de organen en ambtenaren van GBLT.

2. De vaststelling van en de werkzaamheden in het kader van het heffen en invorderen van
belastingen die voor inwerkingtreding van deze regeling door of namens de organen en
ambtenaren van het Belastingkantoor Oost-Nederland en het Belastingkantoor Rijn Midden
zijn verricht, worden geacht te zijn verricht door de organen en ambtenaren van GBLT.
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Deze regeling is niet van invloed op de bevoegdheid van de rechter of op die van partijen
met betrekking tot zaken, op de dag, voorafgaande aan de datum van inwerkingtreding van
deze regeling, voor enig gerecht aanhangig.

Rechten en verplichtingen van het Belastingkantoor Oost-Nederland en het
Belastingkantoor Rijn Midden zijn overgegaan op GBLT, zonder dat daarvoor een nadere
akte wordt gevorderd.

Mogelijke fusie waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland

Artikel 51

Wanneer voor, gelijktijdig of na de inwerkingtreding van deze regeling de waterschappen
Reest en Wieden en Groot Salland fuseren tot een nieuw waterschap, zal dit waterschap
worden gezien als rechtsopvolger van de gefuseerde deelnemers.

Bij een fusie als bedoeld in het eerste lid, zal het nieuwe waterschap worden beschouwd als
deelnemer aan deze regeling, zonder dat hiervoor een wijziging van deze regeling is vereist.
Alle bepalingen uit deze regeling blijven overeenkomstig van toepassing.

Geldingsduur

Artikel 52

De regeling wordt getroffen voor onbepaalde duur.

Citeertitel

Artikel 53

De regeling wordt aangehaald als "Gemeenschappe|ijke Regeling Gemeenschappelijk
belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2016".

Handtekeningenbladen
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Bevoegdhedenregister, bedoeld in artikel 6, vijfde lid van de Gemeenschappelijke
Regeling Gemeenschappelijk belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2016

Waterschapsbelastingen:

De dagelijks besturen van ge deelnemende waterschappen dragen aan de
Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2016
de bevoegdheid tot heffen en invordering van alle door de algemeen besturen van de
deelnemende waterschappen ingestelde waterschapsbelastingen over, voor zover deze
waterschapsbelastingen later niet zijn opgeheven.

Gemeentelijke belastingenlheffingenz

Het college van de gemeente Dronten draagt aan de Gemeenschappelijke Regeling
Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2016 over de bevoegdheid tot heffen
en invordering van de volgende gemeentelijke belastingen, voor zover de betreffende belasting
door de raad van die gemeente is ingesteld en niet later weer is opgeheven:

ø de onroerende-zaakbelastingen als bedoeld in artikel 220 van de Gemeentewet;

ø de rioolheffing als bedoeld in artikel 228a van de Gemeentewet;

0 de afvalstoffenheffing/reinigingsrecht en marktgelden als bedoeld in artikel 229
eerste lid aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de
Wet Milieubeheer*;

ø de toeristenbelasting als bedoeld in artikel 224 van de Gemeentewet;

ø de hondenbelasting als bedoeld in artikel 226 van de Gemeentewet;

ø de forensenbelasting als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet;

ø de parkeerbelasting als bedoeld in artikel 225 van de Gemeentewet;

0 de reclamebelasting als bedoeld in artikel 227 van de Gemeentewet.
* hier dient voor de afvalstoffenheffing gelezen te worden de heffing die jaarlijks wordt geheven door middel
van een aanslag en nota, per perceel op basis van de jaarlijkse afvalstoffenheffing.

Het college van de gemeente Leusden draagt aan de Gemeenschappelijke Regeling
Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2016 over de bevoegdheid tot heffen
en invordering van de volgende gemeentelijke belastingen, voor zover de betreffende belasting
door de raad van die gemeente is ingesteld en niet later weer is opgeheven:

ø de onroerende-zaakbelastingen als bedoeld in artikel 220 van de Gemeentewet;

0 de rioolheffing als bedoeld in artikel 228a van de Gemeentewet;

ø de afvalstoffenheffing/reinigingsrecht, als bedoeld in artikel 229 eerste lid aanhef en
onderdelen a en b van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer*;

ø de toeristenbelasting als bedoeld in artikel 224 van de Gemeentewet;

ø de hondenbelasting als bedoeld in artikel 226 van de Gemeentewet.
* hier dient voor het reinigingsrecht en de afvalstoffenhef?ng gelezen te worden de heffingen die jaarlijks
worden geheven per perceel op basis van de jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing en reinigingsrechten. De
gemeente blijft bevoegd om afvalstoffenheffing/reinigingsrecht te heffen en in te vorderen in de overige in de
belastingverordening genoemde situaties. Dit betreft belastbare feiten die een meer incidenteel karakter
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hebben. Dat betreft bijvoorbeeld de heffing voor het aanbieden van afstoffen op de milieustraat, het laten
ophalen van grofvuil, en voor het beschikbaar stellen van een extra container.

Het college van de gemeente Nijkerk draagt aan de Gemeenschappelijke Regeling
Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2016 over de bevoegdheid tot heffen
en invordering van de volgende gemeentelijke belastingen, voor zover de betreffende belasting
door de raad van die gemeente is ingesteld en niet later weer is opgeheven:

~ de onroerende-zaakbelastingen als bedoeld in artikel 220 van de Gemeentewet;
H-. . . . .... ... .--- . ..- de riooihemng als bedoeld in artikel zzöa van de Gemeentewet;

~ de afvalstoffenheffing/reinigingsrecht, als bedoeld in artikel 229 eerste lid aanhef en
onderdelen a en b van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet Milieubeheer*;

ø de toeristenbelasting als bedoeld in artikel 224 van de Gemeentewet;
ø de hondenbelasting als bedoeld in artikel 226 van de Gemeentewet;
ø de forensenbelasting als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.
* hier dient voor het reinigingsrecht en de afvalstoffenhef?ng gelezen te worden de heffingen die jaarlijks
worden geheven per perceel op basis van de jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing en reinigingsrechten en
de heffingen voor het ledigen van containers danwel gebruik van ondergrondse containers. De gemeente
blijft bevoegd om afvalstoffenheffing/reinigingsrecht te heffen en in te vorderen in dc ovcrige in de
belastingverorclening genoemde situaties. Dit betreft belastbare feiten die een meer incidenteel karakter
hebben. Dat betreft bijvoorbeeld de hef?ng voor de aanschaf van afvalzakken voor restafval en de heffing
voor het laten halen of brengen van grove huishoudelijke afvalstoffen.

Het college van de gemeente Zwolle draagt aan de Gemeenschappelijke Regeling
Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2016 over de bevoegdheid tot heffen
en invordering van de volgende gemeentelijke belastingen, voor zover de betreffende belasting
door de raad van die gemeente is ingesteld en niet later weer is opgeheven:

ø de onroerende-zaakbelastingen als bedoeld in artikel 220 van de Gemeentewet;

ø de precariobelasting als bedoeld in artikel 228 van de Gemeentewet ten aanzien van
kabels en leidingen, tankstations, commerciële uitstallingen, vetafscheiders;

ø de rioolheffing als bedoeld in artikel 228a van de Gemeentewet;
ø de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht, als bedoeld in artikel 229 eerste lid

aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet
Milieubeheer;

ø de begraafplaatsrechten als bedoeld in artikel 229 eerste lid aanhef en onderdelen a
en b van de Gemeentewet ten aanzien van de onderhoudsrechten als bedoeld in de
onderdelen 7.1, 7.1.1, 7.2, 7.3, 7.4 en 7.5 van de tarieventabel behorende bij de
Verordening Begraafplaatsrechten.

GBLT is bevoegd tot heffing en invordering voor zover dit aanslagen betreft die betrekking
hebben op het heffingsjaar 2014 of daaropvolgende heffingsjaren.

De gemeente Zwolle blijft bevoegd tot heffing en invordering voor zover het aanslagen betreft
die betrekking hebben op het heffingsjaar 2013 of daarvoor gelegen heffingsjaren.

Het college van de gemeente Dalfsen draagt aan de Gemeenschappelijke Regeling
Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2016 over de bevoegdheid tot heffen
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en invordering van de volgende gemeentelijke belastingen, voor zover de betreffende belasting
door de raad van die gemeente is ingesteld en niet later weer is opgeheven:

ø de onroerende-zaakbelastingen als bedoeld in artikel 220 van de Gemeentewet;

0 de rioolheffing als bedoeld in artikel 228a van de Gemeentewet;

ø de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht, als bedoeld in artikel 229 eerste lid
aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet
Milieubeheer;

ø de hondenbelasting als bedoeld in artikel 226 van de Gemeentewet;

ø de toeristenbelasting als bedoeld in artikel 224 van de Gemeentewet;

ø de precariobelasting als bedoeld in artikel 228 van de Gemeentewet ten aanzien van
aankondigingsborden en automaten.

GBLT is bevoegd tot de heffing en invordering voor zover dit aanslagen betreft die betrekking
hebben op het belastingjaar 2016 of daaropvolgende heffingsjaren.

De gemeente Dalfsen blijft bevoegd tot de heffing en invordering voor zover het aanslagen
betreft die betrekking hebben op het heffingsjaar 2015 of daarvoor gelegen heffingsjaren.

Het college van de gemeente Bunschoten draagt aan het dagelijks bestuur van de
Gemeenschappelijke Regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2016
over de bevoegdheid tot heffen en invordering van de volgende gemeentelijke belastingen, voor
zover de betreffende belasting door de raad van die gemeente is ingesteld en niet later weer is
opgeheven: -

~ de onroerende-zaakbelastingen als bedoeld in artikel 220 van de Gemeentewet;

ø de rioolheffing als bedoeld in artikel 228a van de Gemeentewet;

0 de afvalstoffenheffing en het reinigingsrecht, als bedoeld in artikel 229 eerste lid
aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet
Milieubeheer (*);

ø de hondenbelasting als bedoeld in artikel 226 van de Gemeentewet;

ø de forensenbelasting als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet;

e de precariobelasting als bedoeld in artikel 228 van de Gemeentewet;

ø de marktgelden en havengelden als bedoeld in artikel 229 de Gemeentewet (**);

ø de BIZ-heffing als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de bedrijveninvesteringszones.

* hier dient voor het afvalstoffenhef?ng/reinigingsrecht gelezen te worden de heffingen die jaarlijks worden
geheven per perceel op basis van de jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing/reinigingsrechten_ De gemeente
blijft bevoegd om afvalstoffenheffing/reinigingsrecht te heffen en in te vorderen in de overige in de
belastingverordening genoemde situaties. Dit betreft belastbare feiten die een meer incidenteel karakter
hebben. Dat betreft bijvoorbeeld de hef?ng voor het aanbieden van afvalstoffen op de milieustraat, het laten
ophalen van grofvuil, het betalen voor de aanschaf van een stortpas.

** hier dient voor de marktgelden gelezen te worden de heffingen die jaarlijks worden geheven.
De gemeente blijft bevoegd om marktgelden te heffen en in te vorderen in de overige in de
belastingverordening genoemde situaties. Dit betreft belastbare feiten die een meer incidenteel karakter
hebben.
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Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Gemeenschappelijk
belastingkantoor Lococensus - Tricijn 2016 (hierna: GBLT) houdende vaststelling
van de bijdrage van de deelnemers aan GBLT ((Bijdrageverordening GBLT 2016)

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling GBLT;

Gelet op

Artikel 32 van de Gemeenschappelijke regeling GBLT;

Besluit

vast te stellen de navolgende Bijdrageverordening GBLT2016.

Artikel 1: Begripsbepalingen
Artikel 1 van de Gemeenschappelijke regeling GBLT is van toepassing op dit besluit.

Artikel 2: Grondslag, verdeling en berekening bijdrage deelnemers
1. De kosten van GBLT worden enerzijds door de deelnemers gedragen en anderzijds gedekt

door aan belastingplichtigen in rekening gebrachte invorderkosten voor het verzenden van
onder andere aanmaningen en dwangbevelen. Het verschil, zijnde de netto exploitatielasten,
worden jaarlijks op basisvan de verdeelsleutel, bedoeld in het tweede en derde lid, aan de
deelnemers in rekening gebracht.

2. De kosten van GBLTworden verdeeld over de verschillende producten die de dienstverlening
van GBLTkent. Deze dienstverlening wordt gekoppeld aan de deelnemers welke gebruik
makenvan de dienstverlening. De generieke dienstverlening wordt doorbelast naar alle
deelnemers, de specifieke dienstverlening wordt alleen doorbelast naar de deelnemers die
gebruik makenvan deze specifieke dienstverlening.

3. Ten behoevevan de verdelingen als bedoeld in het tweede lid worden de grondslagen
gebruikt als aangegeven in onderstaande tabel

Grondslag Basisbepaling omvang
Aantal ingezetenen BRPper l januari van het begrotingsjaar T-1
WOZ Objecten WOZ basis registratie per 1 januari van het begrotingsjaar T-1
Hectaren ongebouwd Begrotingen waterschappen van het begrotingsjaar T-1
Hectaren Natuur Begrotingen waterschappen van het begrotingsjaar T-l
VE huishoudens Begrotingen waterschappen van het begrotingsjaar T-l
VE bedrijven Begrotingen waterschappen van het begrotingsjaar T-1
Aantal aanslagen Diftar Begroting gemeente van het begrotingsjaar T-1
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4. De uitwerking van de kostenverdeling bedoeld in het tweede en derde lid in de vorm van de
berekeningvan de verschuldigde bijdrage door de deelnemers gebeurt jaarlijks op de wijze
als aangegevenin onderstaand schema.
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Dit overzicht is uitgegaan van de fusie tussen waterschap Reest en Wieden en Groot Salland per i
januari 2016. Wanneer deze fusie niet plaatsvindt moet overal in dit overzicht W 6 gelezen worden
waar staat W 5.

Artikel 3: Betaling bijdrage
I 11. De door de deelnemers maandelijks te betalen voorschotten, van een twaalfde gedeelte van

de op basisvan artikel 2 berekende bijdrage, worden maandelijks met de voor de
deelnemers ontvangen belastingbedragenverrekend.

2. ln de jaarrekening GBLTwordt de door elk van de deelnemers over
dienstjaar werkelijk verschuldigde bijdrage opgenomen.

het betreffende

3. Verrekening van het verschil tussen de op grond van het eerste lid betaalde en de werkelijk
verschuldigde bijdrage, bedoeld in het tweede lid, vindt plaats terstond na de kennisgeving
aan de deelnemersvan de vaststelling van de rekening.
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Artikel 4: Wijziging
Dis besluit kan slechts worden gewijzigd bij unaniem besluit van het algemeen bestuur GBLTen
niet eerder dan nadat de colleges van de deelnemers in de gelegenheid zijn gesteld hun
zienswijze over de wijziging te geven.

Artikel 5: Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking, met dien verstande dat
inwerkingtreding niet eerder plaatsvindt dan de dag nadat de Gemeenschappelijke regeling
GBLT, in de gewijzigde versie Gemeenschappelijke regeling GBLT 2016, in werking is getreden.

Artikel 6: Citeerwijze
Deze verordening wordt aangehaald als Bijdrageverordening GBLT2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur op 2 september 2015
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AFSCHRIFT

Inleiding

In deze nota wordt een toelichting gegeven op de bijgevoegde gewijzigde tekst van de
gemeenschappelijke regeling. Tevens is in deze nota informatie opgenomen over de procedure om tijdig
vóór 1 januari 2016 tot een gewijzigde gemeenschappelijke regeling GBLT te komen.

Onderdeel l: de toelichting bij de wijzigingen van de gemeenschappelijke regeling 2016
Onderdeel 2: de te volgen procedure om tot een rechtsgeldige gemeenschappelijke regeling te komen.

Onderdeel 1 Toelichting bij wijzigingen GR

Er zijn drie redenen om met een voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling te komen.

De eerste reden om met een voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling te komen is het
toetreden van de gemeenten Bunschoten en Dalfsen. De huidige gemeenschappelijke regeling (hierna:
de Regeling) dient hiervoor op verschillende onderdelen gewijzigd te worden, onder andere in de
opsomming van de deelnemers en in de bijlage over de opgedragen taken.
Beide gemeenten zijn op grond van de geldende Regeling gerechtigd een lid en een plaatsvervangend lid
in het algemeen bestuur te benoemen. Hierdoor neemt de omvang van het algemeen bestuur toe. De
samenstelling van het DB wijzigt op grond van geldende Regeling bij toetreding van nieuwe gemeenten
niet; dat gebeurt na gemeenteraadsverkiezingen resp. waterschapverkiezingen.
Uitgangspunt is dat beide gemeenten per l januari 2016 toe treden en per die datum ook de
bevoegdheid tot waarderen en het heffen en innen van belastingen overdragen aan GBLT. Hierop is de
datum van inwerkingtreding van de gewijzigde Regeling afgestemd.

De tweede reden om met een voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling te komen is de
gevoerde discussie in het Algemeen bestuur over de zeggenschapsverhouding, die de volgende uitkomst
heeft gebracht.
De deelnemers zijn het erover eens dat de samenwerking die zij in het verband van GBLT met elkaar zijn
aangegaan stoelt op de volgende bovenliggende waarden:

ø Vertrouwen en consensus, waarbij het principe van one man, one vote past;
ø Gedeeld en gelijkgericht belang als het gaat om de prestaties (in termen van volledige en correcte

heffing en inning van de belastingopbrengsten) en continuïteit van GBLT;
ø Groei als bijdrage aan het verstevigen van het draagvlak voor GBLT, maar wel gedoseerd, per geval

bij unanimiteit te besluiten en pas als de basis op orde is.
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De deelnemers constateerden vervolgens dat de huidige bestuurspraktijk goed aansluit bij deze
bovenliggende waarden.' Besluitvorming gebeurt op kracht van argumenten met oog voor de belangen
die spelen, er wordt niet gestemd. Deze bovenliggende waarden zijn zo belangrijk dat het goed is deze
in de prearnbuie van de gemeenschappelijke regeling te verankeren. Tegelijkertijd is er oog voor de
zorgen die er bij de deelnemende waterschappen is ontstaan over het kunnen borgen van hun
gerechtvaardigde financiele belang nu de waterschappen samen op i januari 2016 hun doorslaggevende
invloed in het Algemeen bestuur kwijt raken. Hiervoor moet in de Regeling een voorziening worden
getroffen.

Deze uitkomst leidt ten eerste tot aanvulling van de preambule van de Regeling, waarin het belang en de
onderliggende waarden van de samenwerking in GBLT vastgelegd wordt en ingegaan wordt op hoe om te
gaan met de verschillen in financiële inbreng. Ten tweede leidt de getrokken conclusie tot invoeging van
een nieuw artikel 32 (onder vernummerlng vande eerstvolgende artikelen), waarin de basis voor de
methodiek voor vaststelling van de bijdragen die de deelnemers verschuldigd zijn aan GBLT vastgelegd
wordt. Ten derde leidt de getrokken conclusie tot aanvuiiing van artikel 45, waarin vastgelegd wordt dat
voor wijziging artikel 32 een unaniem besluit van de deelnemende waterschappen en gemeenten
vereist is. Tot slot wordt als sluitstuk op de afspraken omtrent de zekerheden over de financiële bijdrage
door het algemeen bestuur van GBLT in een aparte bijdrageverordening de thans geldende uitwerking
van methodiek voor de kostentoedeling vastgelegd. Dit betreft een codificatie zonder enige inhoudelijke
wijziging, waartoe het AB op 2 september 2015 besluit. Deze bijdrageverordening kan nadien alleen
worden gewijzigd bij unaniem besluit van het algemeen bestuur GBLT en nadat de deelnemers hun
zienswijze kenbaar hebben kunnen maken. Dit unanimiteitsvereiste is in de bijdrageverordening
opgenomen. ln de praktijk is het zo dat de bijdrageverordening jaarlijks wordt aangepast aan de actuele
gegevens ('invuloefening'); dit zal gelijktijdig met de procedure tot vaststelling van de begroting
gebeuren.

De tweede reden om met een voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling te komen is
gelegen in het feit dat de Wet gemeenschappelijke regelingen (hierna: Wgr) per 1 januari 2015) is
gewijzigd. Deze wijziging van de Wgr ziet ten eerste op een andere bevoegdheidsverdeling tussen het AB
en DB, waarbij het DB in plaats van het AB bevoegd wordt over de ambtelijke organisatie en het
personeel (vgl. de duale verhoudingen bij gemeenten). Daarbij behoudt het AB het budgetrecht. Deze
verandering is in lijn met de conclusies die in de sessie van het AB van oktober 2014 getrokken zijn over
de rolverdeling tussen het AB (eigenarenbelang voorop) en het DB (belang van GBLT voorop). Deze

DB gebundeld zijn. Ten tweede ziet de wijziging van de Wgr op een aanscherping van de
verantwoordingsplicht van bestuurders van passief naar actief gedrag. Deze wijzigingen zijn te vinden in
de artikelen 21 en 25 van de gewijzigde Regeling. Ten derde ziet de wijziging van de Wgr op aanvulling
van de financiële bepalingen met de verplichting een financiële kadernota op te stellen en aan de
deelnemers voor te leggen en aanpassing van de data waarop de begroting enjaarrekening moet worden
voorgelegd met als doel beter aan te sluiten op de PC&-cyclus van de deelnemers. Deze wijzigingen zijn
terug te vinden in de artikelen 33, 34 en 36 van de gewijzigde Regeling.

Van de gelegenheid is tot slot gebruik gemaakt om enkele wijzigingen van technische en redactionele
aard mee te nemen. Zo is in artikel 6, vierde lid, de status van het bevoegdhedenregister verduidelijkt
(geen bijlage bij de GR maar een overzicht dat het DB bij houdt) en is in artikel 15, zesde lid beter
uitgeschreven op welke momenten de samenstelling van het DB wijzigt. Dat laatste volgt nu ook wel uit
de geldende tekst, maar is lastig te lezen omdat daarvoor verschillende artikelen in hun onderlinge
samenhang begrepen moeten worden. Verder is de naam van het waterschap Regge en Dinkel en het
waterschap Velt en Vecht consequent vervangen door het waterschap Vechtstromen en is in artikel 51
een voorziening getroffen voor het geval de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden op l
januari 2016, de datum van inwerkingtreding van de gewijzigde Regeling, fuseren. Om de Regeling als
gewijzigd herkenbaar te maken is hetjaartal in de naam van de regeling gewijzigd van 2014 in 2016.

De gewijzigde Regeling is eerder ambtelijk voorgelegd aan de juristen van de deelnemers. De reacties op
zijn verwerkt en waar mogelijk overgenomen in dit voorstel.

ln bijgaande doorlopende tekst van de gewijzigde Regeling zijn de voorgestelde inhoudelijke wijzigingen
cursief gedrukt en geel gearceerd, zodat deze snel herkenbaar zijn.

.\1›.l.i.LZ.igmg„.i.s...teLug..Le...vi.nden....in„.arti.k.el.2.0„.van..cl.e.,..g.ewüzig.d›e„Rege„li,ng,awaar›in«fde~bevoegdh,ed›en«van»~het~~««e~«««~
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Artikelsgewijze aanpassingen

Artikel 6
De status van het bevoegdhedenregister is verduidelijkt en vastgelegd is dat het DB verantwoordelijk is
voor het bijhouden ervan. Het bevoegdhedenregister is een zelfstandig document. Daarom is ook het
tweede lid gewijzigd.

Artikel 7
Het vierde lid is toegevoegd op basis van de gewijzigde Wgr. Deze toevoeging heeft op dit moment geen
materiële betekenis aangezien het aantal deelnemers groter is dan 7.

Artikel 15
Het derde lid (oud), dat stamt uit de tijd dat alleen waterschappen deelnamen in GBLT is geactualiseerd.
Er is nu in een nieuw zesde lid tot uitdrukking gebracht dat het DB opnieuw samengesteld wordt na
gemeenteraadsverkiezingen voor zover het het lid betreft dat uit de door de gemeenten aangewezen
nieuwe leden van het AB wordt aangewezen en na de waterschapsverkiezingen voor zover het de
voorzitter en het lid betreft dat uit de door de waterschappen aangewezen nieuwe leden van het AB
wordt aangewezen. Hiermee is dit zesde lid consistent met artikel 8, eerste lid.
Het negende lid is aangevuld om duidelijk te maken dat een rechter niet treedt in de beoordeling van de
gronden waarop het algemeen bestuur tot ontslag van een lid van het dagelijks bestuur heeft besloten.

Artikel 20
Op grond van artikel 66b Wgrjuncto artikel 33b Wgr geldt dat het dagelijks bestuur onder meer bevoegd
is om regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie (artikel 33b, lid l onder c Wgr), om
ambtenaren te benoemen, te schorsen en te ontslaan (artikel 33b, lid l onder c Wgr). Deze
bevoegdheden komen in de huidige regeling nog toe aan het algemeen bestuur. Artikel 20 is in
overeenstemming gebracht met de gewijzigde Wgr, artikel l4 is hiermee in overeenstemming gebracht
door doorhaling van de leden 6, 7 en 8 oud.

Artikel 21 en 25
De gewijzigde Wgr schrijft een actieve informatieplicht voor. Dit is overgenomen in deze artikelen.

Artikel 32
Dit artikel is toegevoegd op grond van de conclusies die het Algemeen bestuur getrokken heeft omtrent
de besluitvorming. Het artikel bevat een codificatie van de principes van de thans geldende methodiek
en grondslagen voor het bepalen van dejaarlijkse bijdrage van de deelnemers. De uitwerking van deze
methodiek wordt opgenomen in een nieuwe bijdrageverordening (codificatie zonder enige inhoudelijke
wijziging).

Artikel 33
Het eerste lid is toegevoegd. Deze bepaling dient, gelet op artikel 67a van de Wgr te worden
opgenomen.
Op grond van de gewijzigde Wgr, artikel 68, lid 1 Wgr, dient de ontwerpbegroting acht weken, in plaats
van voorheen zes weken, voordat zij aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toegezonden te
worden aan de vertegenwoordigende organen van de deelnemers. Het artikel is op dit punt aangepast.
Het tweede lid is voor de leesbaarheid met de volgende tekst aangevuld: “voor 15 juli van het jaar
volgende op hetjaar waarop deze betrekking heeft".

Artikel 34
Het tweede lid is met het oog op het verplichte schatkistbankieren aangepast. ln dit artikellid is
opgenomen dat er maandelijkse verrekening plaatsvindt, in plaats van een verrekening per kwartaal. Het
derde lid is qua data in overeenstemming gebracht met de gewijzigde Wgr.

Artikel 36
Het tweede lid is in overeenstemming gebracht met de gewijzigde Wgr.

Artikel 39
In lid Li van artikel 59 is in de huidige en voorgaande Regelingen opgenomen dat 'het l...l GBLT niet
toegestaan [is] te ontvangen of ontvangen belastingen te verrekenen met bijdragen van de deelnemers
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aan GBLT. ln het gewijzigde artikel is deze bepaling vervallen, met het oog op de aanpassing van artikel
34.

Artikel 43
Het derde lid is uit oogpunt van duidelijkheid aangevuld met het woord 'unaniem'. Daaraan bleek in de
discussie over de besluitvorming behoefte omdat de passage 'de college: de deelnemers' niet als
unaniem werd gelezen.

Artikel 45
Het zesde lid is gewijzigd om te waarborgen dat het artikel dat de methode van kostentoedeling regelt
(artikel 32) alleen kan worden gewijzigd als alle deelnemers daarmee instemmen.

Artikel 48
Op grond van artikel 62a van de Wgr dient het bestuur van de gemeente van de plaats van vestiging van
de gemeenschappelijke regeiing, in casu Zwoiie, de gewijzigde Regeling te zenden aan gedeputeerde
staten. Tevens dient het bestuur van de gemeente van de plaats van vestiging deze Regeling bekend te
maken.

Artikel 49
De inwerkingtreding van de Regeling is gekoppeld aan de datum 1 januari 2016, omdat de bevoegdheid
tot waarderen, heffen en innen van de toetredende gemeenten Bunschoten en Dalfsen per die datuni
wordt overdragen aan GBLT. Dit luistert voor deze twee gemeenten nauw vanwege de
bevoegdheidskwestie (belastingjaar 2015 beide gemeenten, belastingjaar 2016 GBLT).

Artikel 51
In verband met de mogelijke fusie van de waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden is het
noodzakelijk om hieromtrent deze vangnetbepaling op te nemen.

Bevoegdheden register (nu nog bijlage)
ln het bevoegdhedenregister zijn de over te dragen bevoegdheden uit de betreffende
belastingverordeningen toegevoegd van de gemeente Bunschoten en de gemeente Dalfsen.



omoeawsizv gemeente en
Nota van wUz|9|ng GR GBLT Waterschapsbelas?ngen

5 augustus 2015

Onderdeel 2 Procedure vaststelling gewijzigde GR

ln dit onderdeel wordt voor uw informatie aangegeven wat de procedure is om tot een rechtsgeldige
vaststelling van de gewijzigde Regeling te komen. Startpunt voor deze procedure, zoals deze hieronder
is uitgewerkt, is het moment waarop het algemeen bestuur van GBLT de gewijzigde tekst van de
Regeling als voorstel aan de deelnemers vaststelt.

De procedure.

ø Het dagelijks bestuur van GBLT zendt de verzoeken tot toetreding van Bunschoten en Dalfsen als
nieuwe deelnemers met het advies van het algemeen bestuur van GBLT aan de colleges van de
deelnemers en verzoekt deze om in te stemmen met het verzoek tot toetreding (artikel 43 van
de huidige Regeling).

ø Het dagelijks bestuur van GBLT zendt de colleges van de huidige deelnemersl, gelijktijdig met
het hiervoor bedoelde voorstel over toetreding van Bunschoten en Dalfsen, het voorstel tot
wijziging van de Regeling en verzoekt de colleges tot het nemen van een besluit over de
voorgestelde wijziging van de Regeling (artikel 45 van de huidige regeling). Daarbij wordt
duidelijk gemaakt dat wijziging van de Regeling vanwege de toetreding van Bunschoten en
Dalfsen alleen aan de orde is als positief beslist wordt over deze toetreding. Zo niet dan resteren
de wijzigingen die noodzakelijkerwijs volgen uit de gewijzigde Wgr en de wijzigingen die volgen
uit de conclusies die het AB GBLT getrokken heeft over het vraagstuk van de besluitvorming.

- Het AB/de Raad van de deelnemers moeten de colleges van deelnemers toestemming geven voor
toetreding van de nieuwe deelnemers en het wijzigen van de regeling. Let op: dit betreft twee
besluiten, waarbij dezelfde opmerking geldt over de samenhang tussen beide besluiten waar het
gaat om de toetreding van Bunschoten en Dalfsen. Deze besluiten dienen bekendgemaakt te
worden (artikel 6l Wgr).

ø De colleges van de deelnemers besluiten over de toetreding van de nieuwe deelnemers en de
voorgestelde wijzigingen, nadat het AB/de Raad van de deelnemer toestemming heeft gegeven,
en maken het besluit bekend (artikel 61 Wgr).

ø De gewijzigde regeling worden opgenomen in het register van de deelnemers. (artikel 27 Wgr).

0 Het gemeentebestuur dat daartoe bij regeling is aangewezen (gemeente Zwolle) zendt de
gewijzigde Regeling aan GS (van de provincies in het gehele verzorgingsgebied van GBLT)
(artikel 62a, lid 1 Wgr) en maakt de gewijzigde Regeling in gehele verzorgingsgebied bekend
(artikel 62a, lid 2 Wgr).

ø De gewijzigde Regeling treedt in werking niet eerder dan nadat zij is bekendgemaakt (artikel
62a lid 3 Wgr) en bovendien niet voor 1 januari 2016. Dat laatste is belangrijk in verband met de
bevoegdheden voor Bunschoten en Dalfsen als het gaat om de uitvoering van de belastingtaak.

Let op: indien uw waterschap of gemeente in de inspraakverordening heeft opgenomen dat op de
hiervoor genoemde besluiten de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure van toepassing is, dan
dient u die procedure te doorlopen. Dit kan echter wel gevolgen hebben voor de doorlooptijd van de
besluiten, en de datum vaninwerkingtreding van de regeling. Wij verzoeken u hier aandacht voor te
hebben.

Aldus vastgesteld door het AB GBLT d.d. 2 september 2015.

' De colleges van Bunschoten en Dalfsen krijgen het voorstel ter kennisneming; zij zijn nog geen
deelnemer en derhalve op dit punt niet beslissingsbevoegd.


