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Voorstel: 
Toestemming te verlenen aan het college van burgemeesters en wethouders tot wijziging van de 
Gemeenschappelijke regeling GBLT, conform de concept-Gemeenschappelijke regeling die is 
bijgevoegd, waarin wordt gerealiseerd dat: 
a. het algemeen bestuur van GBLT bevoegd is tot het oprichten van of deelnemen in 

privaatrechtelijke rechtsvormen, waaronder lidmaatschap van een werkgeversvereniging; 
b. de formele naam van het openbaar lichaam wordt ingekort tot GBLT en  
c. artikel 51 van de gemeenschappelijke regeling komt te vervallen. 
 



                                                                        

 
Inleiding:  
In november 2015 heeft u als raad besloten om toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling 
GBLT en vanaf het jaar 2016 voert GBLT de belastingheffing voor onze gemeente uit. Van GBLT is 
het verzoek gekomen om in te stemmen met aanpassingen van de Gemeenschappelijke Regeling 
(GR). Het gaat hierbij om de volgende aanpassingen en heeft betrekking op: 
 het als werkgever (GBLT) toe kunnen treden tot een werkgeversvereniging; 
 formele naamswijziging van "gemeenschappelijk belastingkantoor Lococencus-Tricijn" in de 

afkorting "GBLT" en 
 laten vervallen van artikel 51 i.v.m. de fusie tussen de waterschappen Reest en Wieden en Groot 

Salland. 
 
Argumenten: 
1.1 De raad moet toestemming verlenen 
Het college is volgens de Wgr (art 61, tweede lid) en artikel 45 van de gemeenschappelijke regeling 
GBLT bevoegd om te besluiten tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling GBLT, nadat zij 
daartoe toestemming heeft verkregen van de raad. 
 
1.2 Aanpassingen 
a. naar aanleiding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren wil GBLT graag toetreden tot 
een reeds opgerichte werkgeversvereniging. Op grond van de huidige gemeenschappelijke regeling is 
dit niet mogelijk; 
b. vanwege administratieve redenen is het praktischer om de formele naam van het openbaar lichaam 
in te korten naar GBLT. Dit scheelt administratieve administratiekosten en 
c. artikel 51 van de gemeenschappelijke regeling komt te vervallen, nu de fusering van de 
waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland reeds heeft plaatsgevonden. 
 
1.3 Conclusie 
Gelet op de inhoud van de gevraagde aanpassingen is het college van mening dat ingestemd kan 
worden met de gevraagde aanpassingen en vraagt de raad hiervoor om toestemming. 
 
Kanttekeningen en alternatieven: 
De raad kan besluiten het college geen toestemming te verlenen en een zienswijze in te dienen tegen 
de gevraagde aanpassing. Op grond van de Wgr kan de toestemming slecht worden onthouden 
wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 
De gevraagde aanpassingen worden niet gezien als in strijd met het recht of het algemeen belang, 
maar gezien als praktische en technische aanpassing van de gemeenschappelijke regeling. 
 
Duurzaamheid: 
n.v.t. 
 
Financiële consequenties: 
n.v.t. 
 
Communicatie: 
n.v.t. 
 
 



                                                                        

Vervolg: 
Het college zal na toestemming van de raad, besluiten tot aanpassing van de gemeenschappelijke 
regeling GBLT en dit aan GBLT kenbaar maken. 
 
Bijlagen: 
1. Gemeenschappelijke regeling GBLT 2019 
2. Oplegger besluit wijziging GR GBLT 
 
 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen, 
 
de burgemeester, de gemeentesecretaris-alg.directeur, 
drs. E. van Lente drs. J.H.J. Berends 
 
 



                                                                        

 
 
Raadsbesluit 
 
 
De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2019, nummer 923; 
 
overwegende dat:  

 het noodzakelijk is de Gemeenschappelijke regeling GBLT aan te passen naar aanleiding van 
de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren, en de wens van het bestuur van GBLT om 
deel te nemen aan een reeds opgerichte werkgeversvereniging; 

 om het voornoemde lidmaatschap te realiseren een wijziging van de Gemeenschappelijke 
regeling GBLT noodzakelijk is; 

 het de wens is om de naam van het openbaar lichaam in te korten naar GBLT vanwege 
administratieve verwerkingskosten en 

 artikel 51 van de gemeenschappelijke regeling komt te vervallen, nu de fusering van de 
waterschappen Reest en Wieden en Groot Salland reeds heeft plaatsgevonden; 

 
gelet op: 

 artikel 61 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en  
 artikel 45 van de Gemeenschappelijke Regeling GBLT; 

 
 
  b e s l u i t : 
 
 

I. Toestemming te verlenen aan het college van burgemeesters en wethouders tot wijziging van 
de Gemeenschappelijke regeling GBLT, conform de concept-Gemeenschappelijke regeling 
die is bijgevoegd, waarin wordt gerealiseerd dat: 
a. het algemeen bestuur van GBLT bevoegd is tot het oprichten van of deelnemen in 

privaatrechtelijke rechtsvormen, waaronder lidmaatschap van een werkgeversvereniging; 
b. de formele naam van het openbaar lichaam wordt ingekort tot GBLT en 
c. artikel 51 van de gemeenschappelijke regeling komt te vervallen.  

 
 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 27 mei 2019. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
 
 
de voorzitter,              de griffier,   
drs. E. van Lente             drs. J. Leegwater 
 


