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Onderwerp 

Vaststellen Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland 2019 

 

Beslispunten 

Aan het college toestemming te verlenen om in te stemmen met het vaststellen van de 

Gemeenschappelijke regeling BSR 2019 inclusief de bijlage met overgedragen bevoegdheden. 

 

Inleiding 

In hun brief van 10 april 2019 verzoekt het dagelijks bestuur van BSR haar deelnemers de 

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland 2019, inclusief de bijlage met 

overgedragen bevoegdheden, vast te stellen. Deze Regeling 2019 zal de huidige regeling vervangen. 

Aanleiding voor de nieuwe regeling is de herindeling van de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en 

Lingewaal, die per 1 januari 2019 zijn opgegaan in de gemeente West Betuwe. Daarnaast is de nieuwe 

gemeenschappelijke regeling, daar waar nodig, in overeenstemming gebracht met de geldende regels 

en de praktijk. Tevens is er sprake van enkele tekstuele en cosmetische aanpassingen. 

 

Beoogd effect 

Aanpassing van de gemeenschappelijke regeling BSR aan de actuele situatie. 

 

Argumenten 

In artikel 38 van de GR BSR is geregeld dat de dagelijkse besturen en de colleges van burgemeester en 

wethouders van de deelnemers besluiten omtrent de voorgestelde wijziging, nadat zij toestemming 

hebben verkregen van hun algemene besturen en de gemeenteraden. 

 

De Gemeenschappelijke regeling 2019 kent, ten opzichte van de huidige regeling, de volgende 

wijzigingen: 

 

Herindeling Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal 

Op 1 januari 2019 zijn de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal opgeheven en opgegaan 

in de nieuwe gemeente West Betuwe. De wet algemene regels herindeling (arhi) schrijft voor dat 

wijzigingen als gevolg van deze herindeling binnen zes maanden na de herindeling in de 

gemeenschappelijke regeling moeten worden verwerkt. Als gevolg van deze wijziging, zijn de door de 
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deelnemers overgedragen taken, zoals opgenomen in de bijlage bij de Regeling 2019, opnieuw 

gegroepeerd. 

 

Overdracht van taken 

De huidige regeling maakt het mogelijk om taken, voor zover die niet reeds in de bijlage bij de regeling 

zijn opgenomen, over te dragen aan BSR. Artikel 4, lid 3 geeft daarvoor een overdrachtsregeling. Deze 

overdrachtsregeling is aangepast aan de geldende wet- en regelgeving. Daarnaast is de procedure 

voor overdracht verduidelijkt, waarbij artikel 4, lid 6 is toegevoegd om de overgedragen taken 

inzichtelijk te houden en te voldoen aan verdere procedurele eisen. 

 

Uitvoering Wet Kenbaarheid Publiekrechtelijke Beperkingen (Wkpb) 

Enkele gemeenten hebben de uitvoering van de Wkpb onroerende zaken aan BSR overgedragen.  

De Regeling 2019 is zodanig aangepast dat er geen twijfel kan bestaan dat de regeling voor die 

overdracht een grondslag biedt. 

 

Overige wijzigingen 

Er zijn bij het opstellen van de Regeling 2019 diverse aanpassingen gedaan als gevolg van gewijzigde 

regelgeving alsmede enkele tekstuele en cosmetische aanpassingen.  

Het betreft aanpassingen op de volgende onderwerpen: 

 Wijziging naam openbaar lichaam; 

 Inlichtingen- en verantwoordingsplichten; 

 Mogelijkheid om toe te treden tot een werkgeversvereniging; 

 Aanvulling met de Waterwet; 

 Aanpassingen met betrekking tot begroting, rekening administratie en controle; 

 Aanpassingen in verband met unanieme besluitvorming; 

 Toezending en bekendmaking van de regeling. 

 

Een gedetailleerd overzicht van de wijzigingen is opgenomen in de brief ‘Vaststelling 

Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Rivierenland 2019’ d.d. 10 april 2019 (bijlage). 

 

Kanttekeningen 

Formeel gezien kan het college de GR BSR 2019 pas vaststellen nadat uw raad toestemming heeft 

verleend. Dat betekent dat het college eerst toestemming vraagt van uw raad en na de verkregen 

toestemming pas het besluit kan nemen tot vaststelling van de GR. Het college vergadert dan dus 

twee keer over hetzelfde stuk. 

 

Om het proces sneller te kunnen afronden, is aan het college voorgesteld om alvast onder voorbehoud 

van toestemming van uw raad, in te stemmen met de vaststelling van de GR BSR 2019. Na die 

verkregen toestemming hoeft het college dan alleen uw vaststellingsbesluit bekend te maken en toe te 

sturen aan BSR. 
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Financiën 

- 

 

Uitvoering 

BSR vraagt om uiterlijk 4 juni 2019 een besluit te nemen. Gezien het vergaderschema kan uw raad pas 

op 25 juni 2019 over dit voorstel vergaderen. Daarmee komt een besluit van West Betuwe te laat. Wij 

hebben daarom voorgesteld om het college alvast onder voorbehoud van toestemming van de raad, in 

te laten stemmen met de vaststelling van de GR BSR 2019. 

 

Communicatie 

- 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

 

De secretaris,                         de burgemeester, 

 

 

 

Karen Coesmans        Harry Keereweer  
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 mei 2019;   

 

besluit: 

 
het college toestemming te verlenen om in te stemmen met het vaststellen van de 
Gemeenschappelijke regeling BSR 2019 inclusief de bijlage met overgedragen bevoegdheden. 

  

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 25 juni 2019, nummer 21, 

 

de griffier,                                  de voorzitter, 

 

 

 


