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Voorstel 
Voorgesteld wordt het bijgaande besluit tot aanwijzing van ambtenaren van 
Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn (GBLD vast te stellen. 
Het besluit strekt ertoe dat medewerkers van de afdelingen Heffen, Innen en 
Klantencontactcentrum worden aangewezen als ambtenaren van de 
rijksbelastingdienst als bedoeld in artikel 124, vijfde lid onderdeel d van de 
Waterschapswet, respectievelijk artikel 232, vierde lid onderdeel c van de 
Gemeentewet. 

Behandelen in vergadering d.d. 7 januari 2013 

Toelichting 
Dit aanwijzingsbesluit is noodzakelijk om de administratieve verplichtingen die 
burgers hebben ten aanzien van de ambtenaar belast met de heffing (tevens WOZ 
ambtenaar) en de ambtenaar belast met de invordering ook te kunnen doen laten 
gelden ten aanzien van de in dit besluit aangewezen medewerkers. 

Personele consequenties 
geen 

Financiële consequenties 
geen 

Juridische consequenties 
Zie toelichting 

Consequenties voor Communicatie 
Dit besluit moet op de gebruikelijke wijze worden bekendgemaakt 

Bijlagen 
Het betreffende besluit 



Lococensus-Tricijn 
Gemeenschappelijk Belast ingkantoor 

Aanwijzingsbesluit belastingambtenaren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn 

Het Dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor 
Lococensus - Tricijn; 

Gelet op: 
artikel 123, lid 3 van de Waterschapswet; 
artikel 124, lid 5 van de Waterschapswet; 
artikel 231, lid 2 van de Gemeentewet; 
artikel 232, lid 4 van de Gemeentewet; 
artikel 20, lid 7 van de Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijk Belastingkantoor 
Lococensus - Tricijn 2013. 

BESLUIT 

vast te stellen het 'Aanwijzingsbesluit heffings- en invorderingsambtenaren Gemeenschappelijk 
Belastingkantoor Lococensus - Tricijn'. 

Artikel l 

Als ambtenaar van 'Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn' (verder: GBLD belast 
met de heffing of de invordering, bedoeld in artikel 124, vijfde lid onderdeel d van de Waterschapswet, 
respectievelijk artikel 232, vierde lid onderdeel c van de Gemeentewet, worden aangewezen alle 
medewerkers van GBLT werkzaam bij de afdelingen Heffen, Innen en Klantencontactcentrum. 

Artikel 2 

Onder medewerker wordt in dit besluit verstaan een ieder die een taak heeft bij de heffing of de 
invordering van waterschapsbelastingen of gemeentelijke belastingen, danwel bij de uitvoering van de 
Wet WOZ in ondergeschiktheid aan: 

l. de ambtenaar belast met de heffing als bedoeld in artikel 124, vijfde lid onderdeel a van de 
Waterschapswet, respectievelijk artikel 232, vierde lid onderdeel a van de Gemeentewet 
(tevens aangewezen als WOZ- ambtenaar als bedoeld in artikel l, tweede lid van de Wet WOZ); 

2. de ambtenaar belast met de invordering als bedoeld in artikel 124, vijfde lid onderdeel b van 
de Waterschapswet, respectievelijk artikel 232, vierde lid onderdeel c van de Gemeentewet. 

Inwerkingtreding en citeertitel 

Artikel 3 
l . Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag die volgt op de dag van de bekendmaking 

en vindt toepassing (met terugwerkende kracht) met ingang van l januari 2013. 
2. Dit besluit kan worden aangehaald als het 'Aanwijzingsbesluit heffings- en 

invorderingsambtenaren Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus - Tricijn'. 
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Aldus vastgesteld in de vergadering van het dagelijks bestuur van GBLT d.d. 7 januari 2013, 

de directeur de voorzitter 

T.J. Boersma 

Bezwaar 

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit 
besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het Dagelijks Bestuur van Gemeenschappelijk 
Belastingkantoor Lococensus - Tricijn, postbus 1098, 8001 BB Zwolle. 
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