Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 5 oktober 2017
Agendanummer:
Team: BV
Zaaknr: 14753-2017
Onderwerp: Toetreding tot de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant
(BSOB)

Aan de raad
Inleiding
In april 2017 hebben de colleges van vier peelgemeenten (Gemert-Bakel, Laarbeek, Asten en Someren)
een voorlopig besluit genomen tot overdracht van taken op het gebied van belastingen en WOZ naar
Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB).
Daarbij lagen drie scenario’s (Peelsamenwerking, aansluiting BSOB, huidige situatie handhaven) voor.
Aansluiting bij de BSOB kwam hierbij als beste scenario naar voren. Via een RIN bent u hierover in april
2017 geïnformeerd. Na de voorgenomen besluiten van de colleges zijn samen met BSOB
voorbereidingen getroffen voor implementatie van de aansluiting.
Beslispunten
1. Toestemming verlenen aan het college van burgemeester en wethouders om het
verzoek tot samenwerking in te dienen bij de Belastingsamenwerking Oost-Brabant
met als doel om op 1 januari 2018 de taken op het gebied van belastingen en WOZ
over te dragen aan deze gemeenschappelijke regeling.
Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie algemene zaken, financiën en vastgoed d.d. 13 september 2017
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
n.v.t.
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Beoogd effect
Toetreding van de vier peelgemeenten tot de gemeenschappelijke regeling van Belastingsamenwerking
Oost-Brabant (BSOB) per 1 januari 2018 met als doel om een meerwaarde te creëren in termen van
kwaliteitsverbetering, verbetering van de dienstverlening aan onze inwoners, vermindering van
kwetsbaarheden en besparing op uitvoeringskosten.

Duurzaamheid
n.v.t.

Argumenten
1. Het scenario aansluiten bij de BSOB is als beste beoordeeld:
In april 2017 zijn drie scenario’s beoordeeld op het effect voor inwoners en op kwaliteit, kosten,
kwetsbaarheid en kracht (4k’s). De drie scenario’s zijn toen als volgt beoordeeld:
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De huidige situatie (scenario III) betreft een samenwerking tussen Gemert-Bakel en Laarbeek op het
gebied van belastingen en WOZ. Dit scenario scoort kent de laagste totaalscore.
Vanuit eerder gemaakte bestuurlijke strategische keuzes inzake peelsamenwerking zou scenario I
(peelsamenwerking) voor de hand liggen. Vanuit kostenperspectief en het organiseren van
uitvoeringstaken op een goede schaal is scenario II aansluiting bij de BSOB een logische keuze.
Aansluiten bij de BSOB kwam dan ook als beste scenario uit de analyse.
Het strategisch belang van inbreng van een uitvoerende taak als belastingen in de Peelsamenwerking
wordt als klein beschouwd. Dit staat een keuze voor aansluiting bij de BSOB daarom niet in de weg.
2. Het college van B&W is bevoegd tot besluit toetreding met toestemming gemeenteraad
Het college is bevoegd om met inachtneming van het advies van de Ondernemingsraad en rekening
houdend met de uitkomsten van het GO-platform een definitief besluit te nemen over overdracht van
taken belastingen en WOZ aan BSOB. Hiervoor moet het college aan uw raad toestemming vragen om
tot de gemeenschappelijke regeling van BSOB toe te treden.
3. Meer schaalvoordelen door mogelijke toetreding van twee andere gemeenten per 1-1-2018
Naast de peelgemeenten treffen ook de gemeente Bernheze en de gemeente Sint-Anthonis
voorbereidingen voor aansluiting bij de gemeenschappelijke regeling BSOB per 1 januari 2018. Daar
waar mogelijk en het de peelgemeenten niet benadeelt, zal samengewerkt worden met die gemeenten
om de aansluiting voor BSOB zo efficiënt en effectief mogelijk te laten verlopen. Meer aansluitende
organisaties betekent een grotere kans op realiseren schaalvoordelen.
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4. Inwoners krijgen voortaan één aanslag voor hun lokale belastingen
De inwoners ontvangen nu een aanslag voor waterschapsbelastingen van BSOB en een aanslag van
de gemeente Gemert-Bakel voor riool, afval en OZB. Door aansluiting bij de BSOB wordt dat nu één
geïntegreerde gecombineerde aanslag.
5. Peelgemeenten krijgen een substantiële stem binnen BSOB
Elke peelgemeente mag een vertegenwoordiger aanwijzen, die deelneemt aan de vergaderingen van
het Algemeen Bestuur. De stemverhouding in het Algemeen Bestuur is zo dat elke gemeente en ook
het waterschap 1 gelijkwaardige stem hebben. De inbreng van de peel met vier stemmen is daarmee
substantieel en wordt vanuit de regio nog aangevuld met de stem van de gemeente Deurne die al is
aangesloten bij de BSOB. Op dit moment bestaat de GR BSOB uit het Waterschap Aa en Maas en zes
gemeenten, waarbij de voormalige gemeente Veghel per 2018 gaat uittreden. Daarnaast zal bekeken
worden of ook verdere vertegenwoordiging van de peelgemeenten in het Dagelijks Bestuur mogelijk is.
Kanttekeningen
--

Vervallen “oude” regelgeving
--

Financiën, juridisch en communicatie
Bij het nemen van een definitief besluit door de vier colleges zullen alle financiële, juridische,
communicatieve aspecten worden afgewogen en zal uw raad hierover integraal worden geïnformeerd.

Uitvoering
Nadat alle gemeenteraden van de vier peelgemeenten toestemming hebben verleend voor toetreding
tot de GR BSOB en alle colleges van de vier peelgemeenten een definitief besluit hebben genomen
voor overdracht van taken op het gebied van belastingen en WOZ, zal BSOB vervolgens aan hun
deelnemende gemeenten en het waterschap toestemming vragen voor toetreding van de
peelgemeenten per 1 januari 2018.
Dit besluitvormingsproces voor de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en het Bestuur
van het Waterschap vindt de komende maanden plaats tot 1 januari 2018, direct na de genoemde
raadsbesluiten en collegebesluiten.
Bijlagen
--
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Ter inzage gelegde stukken
--

Gemert, 29 augustus 2017
het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

B. Jansen

M. van Veen

