Raadsnota
Raadsvergadering de dato 14 december 2020
Onderwerp: BsGW
Aan de gemeenteraad,
1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel
Teneinde te waarborgen dat de waardering, heffing en invordering van de belastingen die worden
uitgevoerd door de BsGW, juridisch op de juiste grondslag uitgevoerd worden, dienen conform het
voorstel van de BsGW alle deelnemers eensluidende besluiten te laten nemen waarbij er
instemming wordt verleend om de colleges van de deelnemende gemeenten te laten toetreden en
de raden uit te laten treden.
Op verzoek van de BsGW in te stemmen met de toetreding van het college van de gemeente Mook
en Middelaar tot de BsGW.
2. Situatie / Aanleiding / Probleem
De raad heeft op 15 december 2014 besloten om het college toestemming te verlenen om per 1
januari 2015 toe te treden tot de GR BsGW. Op 19 december 2014 volgt er een brief van het college
dat de gemeenteraad op 15 december 2014 heeft besloten om per 1 januari 2015 toe te treden tot
de BsGW.
Op 2 april 2015 heeft de rechtbank Limburg gewezen op een bevoegdheidsgebrek. Anders dan de
deelnemers aan de BsGW hebben beoogd heeft het college van Roermond niet besloten tot
toetreding tot de BsGW. Alle deelnemende gemeenten hebben dezelfde procedure doorlopen
teneinde toetreding te bewerkstelligen. Dit zou betekenen dat geen enkele gemeente zijn
bevoegdheden heeft overgedragen en daarmee dat besluiten van de heffingsambtenaar van de
BsGW onbevoegd zijn genomen. Het Dagelijks bestuur van de BsGW heeft daarom alle deelnemers
verzocht om een herstelbesluit te nemen. Vervolgens heeft het college op 23 september 2015 een
herstelbesluit conform het concept van de BsGW genomen. (bijlage 1)
Toch is de BsGW van mening dat het college van de gemeente Valkenburg aan de Geul niet
rechtsgeldig is toegetreden tot de GR BsGW. Vanuit hun optiek is er geen besluit direct volgend op
de toestemming van de raad om toe te treden. Duidelijk is dat een situatie als hierboven geschetst
zich in meerdere gemeentes heeft voorgedaan.
Gezien de diversiteit van besluitvorming met betrekking tot de toetreding door de deelnemers aan
de BsGW is door de BsGW een advies gevraagd aan PROOF adviseurs. PROOF adviseurs heeft
geadviseerd om alle deelnemers eensluidende besluiten te laten nemen. Ten behoeve van deze
uniforme besluitvorming heeft de BsGW conceptvoorstellen opgesteld. (zie bijlage 2) De BsGW
verzoekt kortgezegd alle deelnemers in te stemmen met de toetreding van de colleges van de
diverse gemeenten en in te stemmen met de uittreding van de raden van diezelfde gemeentes, voor
zover niet reeds rechtsgeldig is geschied.
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Gelet op artikel 30 van de GR BsGW dienen alle reeds deelnemende colleges in te stemmen met de
toetreding van een nieuw lid. De colleges nemen dit besluit pas nadat er toestemming is verkregen
van de raad. De gemeente Mook en Middelaar heeft verzocht om toetreding tot de BsGW. Aan uw
college en raad ligt daarom het verzoek voor om in te stemmen met toetreding van het college van
de gemeente Mook en Middelaar tot toetreding tot de BsGW. Er wordt naar gestreefd om toetreding
op 1 januari 2021 te laten plaatsvinden. Het totaal aantal deelnemers aan de BsGW komt dan op 30
te liggen. (bijlage 3)

3. Relatie met bestaand beleid
Het instemmen met de toetreding van de colleges van de diverse gemeentes en uittreding van de
raden van de gemeentes vormt geen wijziging ten opzicht van het huidige beleid. Inhoudelijk
verandert er hierdoor niets. Ook het toetreden van de gemeente Mook en Middelaar vormt geen
wijziging ten aanzien van huidig beleid.

4. Gewenst beleid en mogelijke opties
N.v.t.

5. Samenwerking
Instemmen met het voorstel betekent bestendiging en uitbreiding van de GR BsGW met de
gemeente Mook en Middelaar.

6. Aanbestedingen
N.v.t.
7. Duurzaamheid
N.v.t.
8. Financiën
De BsGW voert de waardering, heffing en invordering van een gedeelte van onze gemeentelijke
belastingen uit. Instemmen met dit voorstel heeft geen directe financiële gevolgen, maar is een
randvoorwaarde voor de inning van de belastingopbrengsten.

9. Communicatie
N.v.t.
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10. Afwegingen en Advies
Wij adviseren u:
-

In te stemmen met en het college toestemming te geven te beslissen tot instemming met de
toetreding van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beek,
Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, GulpenWittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert,
Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg (aan
de Geul), Venlo, Voerendaal en Weert en het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg
voor zover deze colleges niet eerder rechtsgeldig zijn toegetreden;

-

In te stemmen met en het college toestemming te geven tot instemming met de uittreding van
de gemeenteraden van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, EchtSusteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal,
Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld,
Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg (aan de Geul), Venlo, Voerendaal en Weert en het
algemeen bestuur van het Waterschap Limburg voor zover deze organen eerder rechtsgeldig zijn
toegetreden.

-

Het college toestemming geven om in te stemmen met de toetreding van het college van de
gemeente Mook en Middelaar tot de GR BsGW.

11. Bijlagen





Bijlage 1: Collegebesluit 23 september 2015;
Bijlage 2: Uniform conceptvoorstel BsGW, behorende bij de vergadering van het AB van de BsGW
d.d. 10 oktober 2019
Bijlage 3: Verzoek BsGW d.d. 21 september 2020 tot instemming met toetreding van Mook en
Middelaar;
Bijlage 4: Collegenota d.d. 3 november 2020.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis
algemeen directeur/gemeentesecretaris

dr. J.J. Schrijen
burgemeester
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De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 3 november 2020
Gehoord de raadsadviescommissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie de dato 25 november
2020;

Besluit:


In te stemmen met en het college toestemming te geven te beslissen tot instemming met de
toetreding van de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beek,
Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, GulpenWittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert,
Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg (aan
de Geul), Venlo, Voerendaal en Weert en het dagelijks bestuur van het Waterschap Limburg
voor zover deze colleges niet eerder rechtsgeldig zijn toegetreden.



In te stemmen met en het college toestemming te geven tot instemming met de uittreding van
de gemeenteraden van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, EchtSusteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal,
Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld,
Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg (aan de Geul), Venlo, Voerendaal en Weert en het
algemeen bestuur van het Waterschap Limburg voor zover deze organen eerder rechtsgeldig zijn
toegetreden.



Het college toestemming geven om in te stemmen met de toetreding van het college van de
gemeente Mook en Middelaar tot de GR BsGW.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 14 december 2020.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

dr. J.J. Schrijen,
voorzitter
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