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Geacht College,

van het Algemeen Bestuur van BSGW van 25 juni
is de formele aanvraag van
het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Mook en Middelaar tot toetreding
tot de GR BSGW behandeld.
In de vergadering

bestuur heeft in deze vergadering positief besloten op de aanvraag en stelt voor in
van de gemeente Mook en Middelaar tot de GR BsGW per 1 januari
2021 (zie bijgevoegd besluit). De toetreding past binnen de doelstellingen van de GR BSGW en leidt
tot lagere bijdragen van de deelnemers in de GR.
Ter informatie is het voorstel aan net Algemeen Bestuur van 25 juni
bijgevoegd.
Het algemeen

te stemmen

met de toetreding

Gelet op het bepaalde

30. tweede lid van de GR BSGW verzoeken wij u een positief besluit
van de gemeente Mook en Middelaar tot toetreding tot de GR BsGW.

in artikel

te nemen op de aanvraag
Wij willen u erop wijzen

dat toetreding slechts kan plaatsvinden wanneer alle reeds deelnemende
bij eensluidend besluit.
bestuur van het waterschap daarin toestemmen
De colleges respectievelijk
het dagelijks bestuur van het waterschap nemen dit besluit pas na verw
kregen toestemming
van de raad, dan wei het algemeen bestuur van het waterschap.
colleges

en het dagelijks

Tevens verzoeken
genomen

wij u om ons schriftelijk

in kennis te stellen van het door uw bestuur/college

besluit.

delen wij u mede dat toetreding van de gemeente Mook en Middelaar tot de GR BsGW
van de begroting 2021 van BsGW met ala gevolg een lagere bijdrage van de
deelnemers.

Tenslotte

leidt tot een wijziging

Na afronding

van de formele

besluitvorming

hierover

wordt u met een aparte

brief geinformeerd.

is; een zelfstandig samenwerkingsverband
636W Belastingsarnenwerking
Gemeenten en Waterachapben
van 28 Limburgse
en het Waterscnap Limburg. 886W voert namens deze deelnemers de heffing en inning van lokale belastingen
gemeenten
Cink stelt 856W in de deelnemende gemeenten de WOZ-waarden vast.

uit.
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BSGW
Hoogachtencl,
Het Dagelijks Bestuur,

De directeur,

De voorzitter,

Willemsen

PM. Meekels

Bijlagean:

aan Algemeen Bestuur
25~06-2020 toetredingsaanvraag
gemeente? Mook en
Middelaar (ter informatie);
25062020
Besluit Algemeen Bestuur
op toetredingsaanvraag
gemeente Mook en
Middelaar.

Voorstel

v

Toetredlngsverzoek

gemeente

Mook en Middelaar
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BSGW
BESLUIT

Het Algemeen
Onderwerp:

Bestuur

Toetreding

van BsGW
gemeente

Mook en Middelaar

Reermond, 25-96~2020

Gezien het verzoek van de gemeente

Mook en Middelaar

toetreding

tot BsGW;

Gelet op het bepaalde in artikel 12, lid j en artikel 30 van de gemeenschappelijke

regeling

BSGW;

BEÉLUIT:

van de gemeente Mook en Mid~
onder voorbehoud van ontvangst van het officiële toetredingeverzoek
delaar dat in overeenstemming
ie met de gemaakte afspraken in te stemmen met het verzoek van de
regeling Belastingearnenwergemeente Mook en Middelaar tot toetreding tot de gemeenschappelijke
de volledige uitvoering van de heffing en
king Gemeenten en Waterschappen
per 431-0162021
belastingen van Mook en Middelaar;
invordering (inclusief wet WOZ) van de gemeentelijke
toetreding tot de GR 656W door te sturen
het verzoek van de gemeente Mook en Middelaar
en Wee
naar nel: tïiegelijke Beamer ven nel: Wetereenen Limburg en de Collegee ven ßnrgemeeeter
Genlidndere ven
Heekdeelen, Beesel, Hergen, ßrunesnm, Eentäoeteren,
Éiiedewlflargaraten,
nep, GuloewWittem,
Heerlen, Kerkrade? Lendgreef, Leudeh Meessgouvv, Maastricht, Meemsen, New
Stein, Veele, Valkenburg,
derweert, peel en Meee, Heerdelen, Roernwnd, Simpelveld, Sittard?eleen,
het nemen van een positief besluit op het verzoek van de gemeente
Venlo, voerendeal,f Weert
Mook en Middelaar.

Aldus vastgesteld

in de vergadering

van het Algemeen

Bestuur van 25~06~2020.

De voorzitter,

De directeur,

Willemsen

PM. Meekels
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Gemeente Mao/c en Middelaar

Pøsradres:
Bezoekadres;

Teleføønf
Fax;

E~mailf
internet:

Pøstbus
6585 ZK MOOK
Raadhuispïeín 6 Mock
696 91 M
696 19 39
gemeßme?dgmookenmiddelaar,nl
wwwmmkenmiødeíaar,
nl

Algemeen Bestuur van de 856W
Postbus 127i
6040 KG Røermond

Uw kenmerk;
Uw bríef van:
Orm kenmerk
miicmmgen;
Teíefoan:

Datum:

O?d?nwm

dm JPP

van dan Heuvel

Bedrijfsvoering
10 ßeptßmber 2020
Verzoek toetreding tot BSGW

Geacht Afgemeen BestuurQ

Middeïs deze brief vermaken wij u om in te stemmen met toetreding van de gemeente Mook; en
Middeåaar tot de Beiastingßamenwerking Gemeenten en Waterschappm per 1 januari 2021.
Bijgesloten vindt u het daartoe atreakkende raadsbesluit van 9 juli 2020.

Met vriendelijke gmetI

JMG,

Smits

de Kinkelder

Gradisen

Pagma 1 van 1
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Voorstel
VAN

aan hol: Algemeen
2

ONDERWERP:

Dagelijks Bestuur
Toetrodingoverzooic
Mook en Middelaar

52426297

Eestuur
AGEHUAPUNT

GR BsGW gemeente

NR.

lia-VERGADERING:

11
254164020

Besluit
Onder voorbehoud van ontvangot van hot officiële tootredingsvorzook
van de gemeente Mook
1
en Middelaar dat in overeenstemming
io met de gemaakte afsprakon, in te stemmen met het
verzoek van de gemeente Mook en Middelaar als bedoeld in artikel 30, leemte lid van de GR
EisGW, tot toetreding tot de GR BsGW per 1 januari 2021 ten behoeve van de volledige uitvoobelaotingen van
(inclusief wet WUZ) van de gemoentolijko
ring van de heffing on de invordering
Mook en Middelaar;
2
Het: verzoek van de gemeente Mook en Middelaar om toetreding tot de GR ßsGW door te sturen
aan het Dagelijks 8eotuur van het Wateroohap Limburg en de Colleges van Burgemeester en
Wethouders van Beek, Beekdaeien, Beoool, Bergen, Brunasum, Echt-Susteren, Eljsden~Marga~
Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht,
raten, Gennep, Guloen-Wittom,
Meersoon, Nodorwoort, Poel en Maas, Roerdalen, iloerrnond, Simpelveld, Sittard~Cšeleen,
Stein, Vaalo, Valkenburg, Venlo, Voerendaal, Weert met het verzoek om een positief besluit te
nomen op hot voorliggende verzook. Concootbriovenzijn bijgovoegd.
rolevantie/Beleidogevoelighoid
Strategische
RegeTootreding past binnen de taken von BsGW zoals die zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke
ling. Hot toetreden van de gemeente Mook en Middelaar sluit aan bij de strategische doelstellingen
Regevan BsGW om via schaalvergroting
de bijdragen voor de deelnemers in de Gemeenschappelijke
ling to reduceren.

Toelichting
riot iílioilogo von Borgornoootor

on Wotnoodorn van do gomoonto Mooieuon Middelaar nooit nor orimnM
do gornoonoonoooolillao
reçloling Eloifil/v,
2021 too to willen irodon
Mooi; en Midooieiar zal Eislšjw ontvangen
na goedw
van do gewoonte
niet officiële? toetrodingssvorzoolr
leer informatie.'
not aantal inwoners
Mook on iii/iiddou
vorl do gonioonto
mining van do gornoontorond
loof oor il janodri 2020 bedraagt
Op grond van het tweede lid van artikel 30 GR 856W kan toetreding Elechts plaatsvinden bij eenslui~
dend besluit van het Dagelijks Eestuur van het Waterschap Limburg en de Colleges van Burgemeeater
en Wethouders van Boek, Beekdaolen, Beesel, Borgen, ßrunssum, Echt-Susteren, Eijsden-MargareHeerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maaogouw, Maastricht, Meers~
ten, Gennep, Gulpen-Wittem,
son, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Val~
kenourg, Venlo, Voerendaal, Weert.
Het voorliggende verzoek heeft betrekking op de volledige uitvoering door BoGW van de heffing en de
invordering van de gemoontelijko
belastingen van Mook en Middelaar alsmede op de uitvoering van
de Wat Waardering onroerende zaken.

ooloooiuitgenomen

oor 1 januari
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Financiële
Mook en Middelaar
gevolgen
gemeente
Op basis van de tarieven per product van dienstverlening

van de Belaatingsarnenwerking
Gemeenten
en Waterschappen (BsGW) is een berekening gemaakt van de bijdrage die de gemeente moet betalen
bij toetreding tot de gemeeneohappelijke
regeling. De bijdrageberekening
is gebaseerd op de begroting 202i. Voor de bijdrageberekening
zijn de productiegegevens
gehanteerd zoals aangeleverd in
het inventarisatiedocument
van de gemeente Mook en Middelaar.
Met de gemeente
Mook en Middelaar zijn de volgende financiële afspraken gemaakt:
en wet WOZ bedraagt
De bijdrage voor de uitvoering van de belastingheffing

Tevens zal de gemeente
van de founding fathers

in 2021

Mook en Middelaar een goodwiiivergoeding
betaien van 6 98.113 ten gunste
van 556W. Deze kan betaaid worden in maximaal 6 jaarlijkse termijnen.

De gemeente Mook en Middelaar heeft de uitvoering van de heffingen, invordering en WOZ~uitvoering
desintegratiekosten
uitbesteed aan de gemeente Nijmegen. Dit betekent dat er geen achterblijvende
of frictiekosten
zijn voor de gemeente Mook en Middelaar.

Financiële

gevolgen
deelnemers
856W
De uitvoering van de belastingen incl. WOZ voor gemeente Mook en Middelaar leidt tot indicatief max.
aan jaarlijkse netto meerkosten in de begroting van BsGW. indien dit afgezet wordt tegen
tl 65.000,
de bijdrage die de gemeente Mook en Middelaar voor 2021 gaat betalen ad.
aan BsGW
105.000,
ontstaat er een veriaging van de nettowbegroting
van BsGW met een bedrag van min.
40.000,
Deze verlaging zal in een begrotingswijziging
voor de begroting 2021 worden verwerkt.
aan gemeente Mook en Middelaar een goodwillvergoeding
in rekening gebracht ter
in het verleden. De hoogte van deze
van door de founding fathers gedane investeringen
eenmalige vergoeding bedraagt 6 12,50 per inwoner. Volgend CBS had de gemeente Mook en Middelaar 7.849 inwoners per l januari 2020. Dit betekent een goodwillvergoeding
van 6 98.i13,
De ver~
goeding wordt in een periode van 6 jaar als opslag op de jaarlijkse bijdrage met de gemeente Mook
en Middelaar verrekend, in 6 geiijke termijnen.
Voor een evenredige comnensatievoor de gedane investeringen
wordt de bij de toetreders in reke~
ning gebrachte goodwill verdeeld over de founding fathere op basis van het aandeel in de gedane in~
vesteringen.
Dit leven: de volgende verdeling op:
Daarnaast

wordt

compensatie

Tabel:

Overzicht

verdeling

goodwill
(Sedatie

in~

vestering

Aandeei investeringen

verleden
Waterschap Limburg
Gemeente Venlo

12.608.000
2.080.000

Totaal investeringen

14.778.000

85,925%
14,0750/0
100,0000/0

Goodwili ven
goeding
Mook en Mid-M
deiaar
84.304

13.809
98.113
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gevolgen
Bestuurlijk-juridische
De GR BSGW hoeft niet te worden aangepast aangezien de deelnemers in de regeling zelf niet
van de toetreding ie voorzien in de regeling. Af~
worden genoemd. In de overige consequenties
spreken op rnaat die betrekking hebben op de toetreding van de gemeente Mook en Middelaar
worden opgenomen in de apecifieke voorwaarden gemeenten en BeGW die deel uitmaken van de
belastingen en uitvoering van de Wet
Helling en lnvordering
Standaard uitvoeringsovereenkornst

WOZ;
Met de toetreding van de gemeente Mook en Middelaar per 1 januari 2021 bedraagt het aantal
tweede lid, van de GR wijst de gemeente Mook en
artikel
deelnemere aan 856W dertig.
net
bestuur
aan.
Middelaar
lid voer
algemeen

Formele

toetredingsprocedure.

Op grond van artikel 36 GR, eerste lid vindt toetreding van een nieuwe deelnemer tot de GR
verzoek van bet daartoe bevoegde orgaan van die nieuwe deelnemer
BeGW plaata bij schriftelijk

aan het Algemeen Bestuur;
Op grond van artikel 30 GR, tweede lid kan toetreding van een nieuwe deelnemer tot de GR
het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Limburg en de
Wanneer
BSGW slechts plaatsvinden
en Wethouders van Beek, Beekdaelen, Beeael, Bergen, Brunssum,
Colleges van Burgemeeeter
Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leu~
Gennep, Gulpen~Wittem,
Eentwíšusteren, EijsdewMargaraten,
Maag,
Peel
en
Roerdalen, Roermond, SimpelW
dal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert,
bij
Stein, Vaaie, Valkenburg, Venlo, Voerendaal, Weert daar in toestemmen
veld, Sittardßeleen,
eensluidend besluit.
besluitvormingsproces
Met het oog op de planning van het bestuurlijk
behandeling
in de AB~vergaderlng van 25~06~2020, de onderhavige
van BaGW.
de huidige deelnemers;

bij de deelnemers zullen, na
stukken worden toegezonden aan

Tijdpad I procedure
inzake de tdetreding
ziet er als volgt uit:
Het bealuitvorrningatraject/tijdpad
2506-2020
AESBSGW:
Bealuitvorrning
Toezending verzoek gemeente Mook en Middelaar aan het Waterschap
Limburg en aan de gemeenten
Beek, Beekdaelen, Beesel, bergen, Bruiisauin,
Heerlen, Kerkrade,
Gennep, Gulpen-Wittem,
Eijsden~Margaratem
Echt-Susteren,
Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maaetriclit, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas,
Sittard~Geieen,
Stein, Vaals, Valkenburg,
Roerdalen, Roermond, Simpelveld,
ZEVOGMZOZO
Venlp, Voerendaal, Weert om een positief besluit te nernen op dit verzoek:
w

u

Besluitvorming:
XX~XX-2020
Dagelijks Beatuur Waterschap Limburg:
en Wetboudera van Beek, Beekdaelen, Beeael,
Cdlleges van Burgemeester
Gennep, Gulpen~Wittem,
bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijederi~Margaraten,
Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen,
Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard~Geleen,
XX-XXQZOZO
Venlo, Vderendaai, Weert
Stein, Vaala, Valkenburg,
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Voorstel
Onder voorbehoud van ontvangst van het officiëie toetredingsverzoek
van de gemeente Mook en Middefaar dat in overeenstemming
is met de gemaakte afspraken, in te stemmen met verzoek van de
gemeente Mook en Middelaar tot toetreding tot de GR BsGW. Een conceptbesluit
ia bijgevoegd,
Het verzoek om toetreding van de gemeente Mook en Middelaar door te sturen naar het Dagotßgka Hevan het Watemcnap
Limburg en maCošíegoo van Burgomooatm
en Wethouoom van Boek, ßoew
oaošefn, Boeeoe?,Bergen, Ešmnsfëaorn,Ecnt«8of5mron, Etjooean~»MeL-wr"gar^atøen,
Gennep, Goipenwwittom,
Landgraaf,
Loodat, Maasgouw, Maaßtnmt, Moerßmn, Medmwoom, Pom en Maw,
Hoorëem Kemraoe,
Valkonburg,
Rooroa?on, Roermond, Sššmgaoßve?o,škttorfo?eëeon,
von?o, Vooronoaaaß,
Mom!
Wmm met het verzoek om in te stemmen met toetreding. Conceptbrieven
zijn bijgevoegd.
ßtuor

De directeur,

De voorzitter,

Willemsen

PM. Meekels

