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Voorstel 
In de besluitvorming over de positiebepaling GBLT en in de begroting 2021 is afgesproken onderzoek te 

doen naar een toekomstvaste GR. Het dagelijks bestuur presenteert een voorstel over de breedte van het 

onderzoek, de globale planning en de instelling van een bestuurlijke werkgroep die het onderzoek zal 

uitvoeren. 

 

Het algemeen bestuur 

 Stemt in met het voorstel van het dagelijks bestuur, 

 Inventariseert welke bestuurders beschikbaar zijn en stelt de bestuurlijke werkgroep in 

 En ziet de aanpak tegemoet in de november vergadering. 

 

Samenvatting 
Het algemeen bestuur van GBLT heeft een onderzoek aangekondigd of en zo ja, hoe de 

gemeenschappelijke regeling GBLT moet worden aangepast. Dat is nodig mocht zich in de toekomst een 

situatie voordoen waarbij uitbreiding van het aantal deelnemers aan de orde is. De deelnemers 

verschillen onderling van mening over noodzaak en wenselijkheid. Bestuurlijke sturing is onmisbaar voor 

het onderzoek. Het dagelijks bestuur adviseert het algemeen bestuur om richting geven aan het 

onderzoek door vooraf keuzes te maken betreffende; 

 Het tijdschema, af te ronden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022, 

 Een brede scope, met vijf benoemde aandachtsgebieden,  

 Een bestuurlijke werkgroep uit het algemeen bestuur met  twee deelnemers uit de 

waterschappen en twee uit de gemeenten 

 Ondersteund door een externe adviseur en de directie..  

 

Voorbesproken 
De keuzes zijn voorbesproken in het dagelijks bestuur van 10 juni 2020.  

 

Behandelen in vergadering d.d. 1 juli 2020  
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Toelichting 
 

Aanleiding 

De gemeenschappelijke regeling GBLT functioneert goed. Opdrachtnemer GBLT voert de lokale 

belastingen uit naar tevredenheid van de elf opdrachtgevers. De belangen van de vijf waterschappen en 

zes gemeenten lopen in hoge mate parallel. Dat draagt bij aan harmonieuze bestuurlijke verhoudingen. 

Voldoende reden om de bestaande afspraken tussen de deelnemers, vastgelegd in de 

gemeenschappelijke regeling, ongewijzigd voort te zetten.  

 

In het voorjaar 2020 hebben de deelnemers een Bestuurlijke positiebepaling GBLT aangenomen, waarbij 

allereerst geconcludeerd wordt dat de samenstelling van deelnemers toereikend is. Uitbreiding wordt 

niet helemaal uitgesloten, zo is uitgesproken in de informatiebrief aan de deelnemers. Daarom heeft het 

bestuur zich voorgenomen twee onderzoeken voor te bereiden.  

1. Onder welke randvoorwaarden en criteria kan een deelnemer toetreden als deze zich op eigen 

initiatief zou aanmelden? 

2. Moet de opzet van de GR of de stemverhouding worden herzien en uitgewerkt, in het geval de 

samenstelling gaat veranderen en zo ja, hoe dan. 

De onderzoeken zullen anticiperend worden uitgevoerd, om slagvaardig te kunnen handelen wanneer de 

situatie zich voordoet.  

 

GBLT zal zelf een advies opstellen over het eerste onderzoek. Dat betreft immers de vraag welke 

uitbreiding voor GBLT een versterking zou betekenen.  

 

Het tweede onderzoek is ingewikkelder. De deelnemers verschillen onderling van mening over de 

noodzaak en de uitvoerbaarheid van een GR-aanpassing. Bestuurlijke sturing is onmisbaar voor het 

onderzoek. Het dagelijks bestuur adviseert het algemeen bestuur om vooraf richting geven aan het 

onderzoek door keuzes te maken over de scope, het tijdschema, en verantwoordelijkheden.   

 

Welke GR-aanpassingen zijn in het geding? 

Alle deelnemers onderschrijven de mening dat de huidige GR goed functioneert. De regeling zelf en de 

bijdrageverordening benadrukken de parallelle belangen van en de solidariteit tussen de deelnemers, 

waterschappen en gemeenten gezamenlijk. Besluiten in het bestuur worden eigenlijk altijd genomen in 

consensus.  

 

Als de GR moet worden aangepast als voorbereiding op een eventuele uitbreiding, dan betreft het drie 

aspecten van invloed en belang: 

 Stemverhoudingen 

De verschillen van mening richten zich op de vraag of de GR goed blijft functioneren wanneer de 

kring wordt uitgebreid. Momenteel bestaat de regeling uit vijf waterschappen en zes gemeenten. 

De verdeling van zeggenschap sluit niet aan bij de verdeling in financieel belang. Dat was eerder 

al aanleiding om in de regeling op te nemen dat de waterschappen de meerderheid in het 

dagelijks bestuur hebben en de positie van voorzitter. Wat als uitbreiding ertoe leidt dat het 

aantal gemeenten in de kring groter wordt. Eén extra gemeente doet het evenwicht niet 

kantelen. Bij welke uitbreiding verliest de regeling evenwicht? Kan dat probleem voorkomen 

worden met gekwalificeerde meerderheden of gedifferentieerde stemrechten?  
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 Bijdrageverordening 

De kostentoedeling is sinds de start van GBLT nauwelijks gewijzigd. Daar was ook weinig 

aanleiding voor, omdat de keus is gemaakt voor onderlinge solidariteit tussen de deelnemers. 

Dat wil zeggen; als het collectieve belang het zwaarst mag wegen, dan past daarin dat 

verschillen tussen de deelnemers niet al te zeer worden uitgemeten en doorbelast. 

Een wijziging in de stemverhoudingen kan ook gepaard gaan met een wijziging van de  

bijdrageverordening. 

 Bestuurlijke slagkracht 

De lotsverbondenheid en de betrokkenheid op het gezamenlijk belang neemt af als het aantal 

bestuurders in de vergadering groter wordt. Er zijn geen objectieve maatstaven voor de optimale 

samenstelling van een slagvaardig algemeen of dagelijks bestuur. Is een vergadering met elf 

bestuurders al teveel of kan het ook met twintig ook wel. Is er zoiets als een kantelpunt? Nu nog 

mag GBLT zich verheugen in een hoge opkomst en eensgezindheid in de vergaderingen. Wat is 

er nodig om dat te bewaren? 

 

Naast een eventuele uitbreiding spelen nog twee aspecten: 

 Democratische legitimiteit 

De regering heeft een wetswijziging aangekondigd voor de WGR die inspeelt op de wens bij 

gemeenteraden in den lande om meer invloed uit te kunnen oefenen op het functioneren van de 

aan hen verbonden partijen. Deze wetswijziging, als die er komt, zal alle gemeenschappelijke 

regelingen verplichten om hun statuut aan te passen. Twee voorstellen spelen daarin een 

belangrijke rol; het werken met commissies waarin raadsleden participeren en voorwaarden voor 

uittreding. Sommige bestuurders juichen deze voorstellen toe, maar lang niet allemaal. 

 Toegang tot gegevens 

Het belang en gebruik van gegevens bij de overheden is sterk toegenomen. Belastinggegevens 

zijn onderworpen aan een wettelijke geheimhoudingsplicht. De bescherming van 

persoonsgegevens beperkt de uitwisseling daarvan tot de bevoegde organen. Kan een wijziging 

in bevoegdheden oplossing bieden voor de wens van vrije toegang tot gegevens? De vraag is 

door bestuurder Van Leeuwen geopperd in de laatste vergadering maar leeft mogelijk ook bij 

andere deelnemers. De fiscale en juridische implicaties kunnen groot blijken. 

 

Het dagelijks bestuur adviseert om elk van de vijf genoemde aspecten mee te nemen in het onderzoek. 

Door de brede formulering wordt het makkelijker voor deelnemers met verschillende belangen om tot 

een compromis te komen. Door de wetswijzing te betrekken bij de oplossing wordt het vinden van een 

compromis bovendien onvermijdelijk. Zo ontstaat een noodzaak om een gezamenlijk compromis te 

vinden. Het eindproduct zal dus zijn een advies over een afgewogen pakket van GR-aanpassingen waarin 

een evenwicht gevonden is voor de belangen van de deelnemers, zodat de noodzakelijke solidariteit 

tussen de deelnemers in stand blijft. 

 

Wanneer zal het onderzoek plaatsvinden? 

Veel hangt af van de aangekondigde wetswijziging. Als de regering de wetswijzing nog deze 

kabinetsperiode wil afronden, dan is het zaak om daar in 2021 mee aan de slag te gaan. Er zijn veel 

verbonden partijen in Nederland. We mogen ervan uit gaan dat de wet, als die wordt aangenomen, ruime 

tijd zal geven voor implementatie. Als de wetswijziging wordt verwezen naar een volgend kabinet is de 

druk om tot een oplossing te komen minder. In dat geval is er geen directe urgentie. Er zijn immers geen 
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kandidaat toetreders. Van één gemeente is bekend dat de GBLT-optie wordt meegenomen in een 

ambtelijk vooronderzoek. Dat is nog geen reden om een serieuze vraag te verwachten.  

 

Toch zijn er vier overwegingen die meegenomen kunnen worden bij het stellen van het tijdschema: 

 Het onderzoek kan pas afgerond worden als bekend is welke aanpassingen door de 

wetswijziging mogelijk of verplicht worden. 

 Een langdurig onderzoek verliest onderweg de focus en de motivatie. Dat pleit voor een 

compacte opzet. Dat scheelt ook in de kosten van een externe adviseur. 

 Een compact onderzoek kan in 2021 worden afgerond. Daarna kan de conclusie verscheidene 

jaren blijven liggen voordat ze wordt benut. Daardoor verliest het resultaat aan kracht. 

 De betrokken bestuurders en ambtenaren die hebben meegewerkt aan de Bestuurlijke 

positiebepaling zijn allen nog beschikbaar. Dat gemeenschappelijk geheugen helpt bij een vlot 

onderzoek.  

Het dagelijks bestuur stelt voor om het onderzoek uit te voeren met het algemeen bestuur in huidige 

samenstelling, dus voor de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. 

 

Nadat het advies is afgerond wordt de uitvoering daarvan opgestart door of de wetswijziging of een 

eventuele toetreding en niet zonder de instemming van de deelnemers. 

 

Wie kan het onderzoek uitvoeren? 

Er is een duidelijke gelaagdheid in de rollen voor dagelijks bestuur, algemeen bestuur en de deelnemers.  

 

De deelnemers hebben het laatste woord als het betreft de feitelijke wijziging van de 

gemeenschappelijke regeling. Wijziging is alleen mogelijk als de colleges van de deelnemers unaniem 

instemmen, ieder voor zich en nadat zij van hun gemeenteraad, resp. waterschapsbestuur toestemming 

hebben ontvangen.  

 

Het algemeen bestuur moet de afweging maken van het collectieve belang van alle deelnemers in 

verhouding tot de individuele belangen van elke deelnemer op zich. Het algemeen bestuur zal dus 

uiteindelijk het voorstel voor een GR-wijziging doen aan de deelnemers.  

 

Er zijn verschillende opties voor de voorbereiding van een voorgenomen wijziging: 

Het algemeen bestuur kan het onderzoek opdragen aan: 

1. Een bestuurlijke werkgroep gevormd uit de eigen gelederen. 

2. Een ambtelijke werkgroep vanuit de deelnemers 

3. Het dagelijks bestuur 

4. De directie 

 

De bestuurlijke positiebepaling GBLT, die onlangs is vastgesteld, is voorbereid door een ambtelijke 

werkgroep. Dat was een langlopend proces, waarbij niet alle secretaris-directeuren vasthoudend 

participeerden. In de eindfase is bovendien gebleken dat de bestuurlijke discussie nog significante 

wendingen opleverde. Een herhaling van die route is niet kansrijk.  

 

In de ogen van het dagelijks bestuur pleit dat voor een bestuurlijke werkgroep om leiding te geven aan 

het onderzoek. De groep kan bestaan uit vier leden, twee uit de waterschappen en twee uit de 
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gemeenten. Indien het algemeen bestuur deze keus overneemt kunnen de bestuurders zich beschikbaar 

stellen tijdens de vergadering. 

 

Het is aanbevelingswaardig om een externe adviseur te betrekken. Er is in den lande veel ervaring 

opgedaan met juridische verhoudingen in verbonden partijen en die kennis willen we benutten. De keus 

van de juiste adviseur is nog niet zo eenvoudig. Naast kennis gaat het ook om verbindende 

vaardigheden. Bekendheid met de verhoudingen in de wereld van waterschappen en gemeenten is een 

voorwaarde. 

 

De directie zal de ambtelijke ondersteuning leveren bij het traject, de juridische en fiscale kennis over 

lokale belastingen en de ervaringen in de bedrijfstak. 

 

De opdracht is niet eenvoudig en zal veel tijd vragen, ook buiten de reguliere vergaderingen.  

 

Het vervolg 

De werkgroep kan in de november vergadering rapporteren over de opdrachtformulering, de gekozen 

adviseur, de aanpak, tijdlijn en kosten.  

 

Personele consequenties 
De ambtelijke inzet volgt uit de aanpak. Die zal niet bijzonder groot zijn. 

 

Financiële consequenties 
Zie plan van aanpak in november 2020. De kosten van extern advies worden geschat op € 30.000 

 

Juridische consequenties 
De juridische consequenties zijn het hoofdonderwerp van het onderzoek en moeten in de aanpak goed 

tot hun recht komen. De externe adviseur zal daar op wijzen. Risico’s voor de belastinguitvoering zullen 

door de directie worden bewaakt. 

 

I&A consequenties  
Geen. 

 

Communicatie consequenties  
Het onderzoek naar een toekomstvaste GR is in de begroting 2021 aangekondigd. De deelnemers zijn 

dus op hoogte. Aanvullende communicatie is gewenst als de werkgroep het onderzoek afrondt met een 

advies. 

 

Publicatie 
Publicatie komt pas in beeld wanneer de deelnemers de GR aanpassen.  

 

Andere uitvoeringsconsequenties en risico’s 
Aan het uitvoeren van het onderzoek zijn geen risico’s verbonden. 
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Consequenties voor de privacy en informatiebeveiligingsrisico’s  
Geen. 

 

Resultaten en evaluatie 
De werkgroep zal in november een Plan van Aanpak aanreiken met daarin vermeld hoe de voortgang kan 

worden gevolgd door het algemeen bestuur.  

 

Bijlagen 
geen 


