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Voorstel:
Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om met ingang van 1 januari 
2016 toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling GBLT en in te stemmen met de 
dienovereenkomstige wijziging van de gemeenschappelijke regeling GBLT. 



Inleiding: 
Op 10 februari 2015 heeft uw raad reeds toestemming verleend om in het kader van de 
Belastingsamenwerking, voor de belastingtaken per 1 januari 2016, aan te sluiten bij de 
gemeenschappelijke regeling GBLT. Wij hebben vervolgens daartoe bij brief aan het algemeen 
bestuur van GBLT hiertoe een verzoek gedaan.  
Het GBLT heeft het toetredingsverzoek van Dalfsen (en eveneens van Bunschoten) aan de colleges 
van de huidige deelnemers van de regeling verzonden ter besluitvorming. Gelijktijdig heeft het 
dagelijks bestuur van het GBLT een voorstel tot wijziging van de regeling verzonden. De huidige 
deelnemers is verzocht een besluit te nemen over de voorgestelde wijziging van de regeling. Om 
verschillende redenen wordt de bestaande regeling GBLT gewijzigd: 

 Door de toetreding van de gemeente Dalfsen en gelijktijdig de gemeente Bunschoten dient de 
regeling op verschillende onderdelen gewijzigd te worden, onder andere in de opsomming van 
de deelnemers en in de bijlage over de opgedragen taken. 

 In het algemeen bestuur van het GBLT is een discussie gevoerd over de 
zeggenschapsverhouding. Door de toetreding van de gemeenten Dalfsen en Bunschoten per 
1 januari 2016 en de fusie van waterschappen Reest en Wieden met Groot Salland verkrijgen 
de gemeenten vanaf 2016 getalsmatig een meerderheid in het algemeen bestuur. Dit terwijl 
de waterschappen het leeuwendeel van de dienstverlening en daarmee bekostiging van GBLT 
voor hun rekening nemen. Hiervoor is in de gewijzigde regeling een voorziening getroffen.

 Per 1 januari 2015 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. De regeling is 
in overeenstemming gebracht met de gewijzigde Wgr en aanverwante regelgeving.

 Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om enkele wijzigingen van technische en redactionele 
aard mee te nemen. 

In bijgevoegde ‘nota van wijzigingen GBLT’ wordt een nadere toelichting gegeven op de gewijzigde 
tekst van de regeling. 

Op 2 september 2015 heeft het algemeen bestuur van GBLT ingestemd met het verzoek tot toetreding 
en wijziging van de regeling. Toetreding per 1 januari 2016 is daarmee akkoord, echter dient uw raad 
nog in te stemmen met de wijziging van de regeling. 

Argumenten:
1.1 Middels dit voorstel wordt een vervolg gegeven aan het raadsbesluit van 10 februari 2015
Uw raad heeft op 10 februari 2015 reeds toestemming verleend  om aan te sluiten bij de regeling (cf. 
art. 1 lid 2 van de Wgr). Aanpassing van de regeling is het formele moment dat Dalfsen daadwerkelijk 
kan aansluiten bij de regeling.

 1.2 De gewijzigde regeling is tot stand gekomen na een ambtelijke consultatieronde bij de gemeenten 
Dalfsen en Bunschoten en de huidige deelnemers.
De aangepaste regeling is tot stand gekomen na ruggespraak met, en een ambtelijke consultatieronde 
bij, de (juristen van de) gemeenten Dalfsen en Bunschoten en de huidige deelnemers en heeft reeds 
de instemming van het algemeen bestuur van GBLT. 

Kanttekeningen
Op grond van de regeling is de gemeente Dalfsen gerechtigd een lid en een plaatsvervangend lid in 
het algemeen bestuur te benoemen. Artikel 7 van de regeling luidt namelijk: “Ieder college van een 
deelnemer wijst uit zijn midden een lid van het algemeen bestuur aan en ieder college van een 
deelnemer wijst uit zijn midden een plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur aan”. 
Wethouder Van Leeuwen zal zitting nemen in het Algemeen bestuur. Als plaatsvervangend lid zal 
wethouder Agricola optreden.



Alternatieven:
Het alternatief is dat uw raad de gevraagde instemming niet verleend. Het gevolg zal zijn dat de 
aansluiting van de gemeente Dalfsen tot de regeling niet kan plaatsvinden.

Financiële dekking:
De financiële gevolgen zijn reeds meegenomen in de programmabegroting 2016-2019.

Communicatie:
- Na instemming door uw raad zal de instemming schriftelijk kenbaar worden gemaakt bij het  

GBLT. 
- De gemeente Zwolle zendt de gewijzigde regeling aan Gedeputeerde Staten van de 

provincies in het gehele verzorgingsgebied van GBLT (art. 62a, lid 1 Wgr) en maakt de 
gewijzigde regeling in het gehele verzorgingsgebied bekend (art. 62a, lid 2 Wgr). 

Vervolg:
- De gewijzigde regeling zal worden opgenomen in het register verbonden partijen van de 

gemeente Dalfsen (art. 27 Wgr). 
- De gewijzigde regeling treedt in werking niet eerder dan nadat zij is bekendgemaakt (art. 62a 

lid 3 Wgr) en bovendien niet voor 1 januari 2016. Dit laatste is belangrijk in verband met de 
bevoegdheden voor Dalfsen als het gaat om de uitvoering van de belastingtaak. 

Bijlagen:
1. Brief GBLT wijziging GR
2. De GR GBLT 2016 
3. Bijdrageverordening GR GBLT 
4. Nota van wijzigingen GR GBLT

Burgemeester en wethouders van Dalfsen,

de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur,
drs. H.C.P. Noten drs. J.H.J. Berends



Raadsbesluit

De raad van de gemeente Dalfsen;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 oktober 2015, nummer 396;

gelet op het raadsbesluit d.d. 10 februari 2015 waarmee de raad conform artikel 1 lid 2 Wgr reeds 
toestemming heeft verleend om aan te sluiten bij de gemeenschappelijke regeling GBLT;

overwegende dat voor de formele toetreding tot de gemeenschappelijke regeling een 
dienovereenkomstige wijziging van de gemeenschappelijke regeling GBLT noodzakelijk is om 
daadwerkelijke aansluiting mogelijk te maken. 

b e s l u i t :

Het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om met ingang van 1 januari 
2016 toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling GBLT en in te stemmen met de 
dienovereenkomstige wijziging van de gemeenschappelijke regeling GBLT.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 23 november 
2015.

De raad voornoemd,

de voorzitter,             de griffier,  
drs. H.C.P. Noten             drs. J. Leegwater


