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Gastheerschappen Wijdemeren

Geachte dames en heren,
Met deze brief wil ik u informeren over de implementatie van de gastheerschappen financiële
administratie, belastingen, BAG/BGT/WOZ en salarisadministratie voor de gemeente Wijdemeren.
Over het aangaan van de gastheerschappen en het operationeel zijn er van, bent u met eerdere brieven
van het College en door mij geïnformeerd.
Inleiding
Het college van Wijdemeren heeft gefaseerd aan het college van Hilversum gevraagd om een aantal
specifieke uitvoeringstaken op het gebied bedrijfsvoering uit te voeren. Reden voor deze verzoeken
zijn kwetsbare personele bezetting, accountant aanbevelingen, vervanging van de huidige financiële
bedrijfsvoering applicatie en uittreding uit het samenwerkingsorgaan Belastingen BSWW.
De gekozen vorm is de gastheerschappen-formule waarbij de gemeente Hilversum diensten voor de
gemeente Wijdemeren uitvoert. Het gaat hierbij om taken over financiële administratie, belastingen,
BAG/BGT/WOZ en salarisadministratie met bijbehorend functioneel applicatiebeheer. Hiervoor
ontvangt de gemeente Hilversum jaarlijkse kostendekkende vergoedingen. Tevens worden de taken
dusdanig uitgevoerd dat deze ontvlechtbaar (gescheiden databases) zijn en voldoen aan de wettelijke
eisen (BBV, belastingwetgeving en privacy).
Gastheerschap Salaris administratie
Sinds januari 2017 voert de gemeente Hilversum de salarisadministratie uit voor de gemeente
Wijdemeren. In 2019- 2020 zal de ondersteunende vak applicatie voor de HRM taken binnen
Hilversum worden aanbesteed en vervangen. De bestaande dienstverlening van Hilversum aan
Wijdemeren van de salarisadministratie, met datascheiding en privacy inrichting, vindt per 1 januari
2021 plaats in de nieuwe applicatie binnen Hilversum. De onderliggende
dienstverleningsovereenkomst wordt dan aangepast.
De overige HRM taken en IT ondersteuning hierop, verzorgt de gemeente Wijdemeren zelf.
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Gastheerschap financiële administratie
Op 20 maart 2018 heeft het college van Wijdemeren aan het college van Hilversum gevraagd of
Hilversum het gastheerschap voor de financiële administratie van Wijdemeren kan en wil uitvoeren.
Het college van Hilversum heeft daar op 26 april 2018 positief op geantwoord.
Hierna zijn alle voorbereidingen (ICT, personeel, dienstverleningsovereenkomst) getroffen om dit
operationeel te krijgen. Trots mogen we u meedelen dat de voorbereidingen zijn gelukt en per 1
januari 2019 voert de gemeente Hilversum, tot tevredenheid van de gemeente Wijdemeren, de
financiële administratie (zoals debiteuren en crediteuren administratie) uit.
Voor wat betreft de invoering van e-facturering, kan gemeld worden dat de IT techniek hiertoe gereed
is voor beide gemeenten. In het najaar 2019 gaan beide gemeenten hun leveranciers en eigen
organisatie informeren over deze wettelijke mogelijkheid voor e-facturering.
Gastheerschap Belastingen en WOZ
De gemeenschappelijke regeling met Belastingen Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren (BSWW)
eindigt per 1 januari 2020. Op 25 april 2018 heeft het college van Wijdemeren daarom aan het college
van Hilversum gevraagd om het gastheerschap uit te voeren voor de belastingtaken, inclusief
uitvoering Wet WOZ. Het College van Hilversum heeft op 13 november 2018 welwillend gereageerd
op dit verzoek.
Conform planning is het gastheerschap op 1 april 2019 van start gegaan. Door Hilversum worden de
belastingtaken, waaronder het uitsturen van woonlastennota’s, voor Wijdemeren uitgevoerd. Op 9
april 2019 is een dienstverleningsovereenkomst Belastingen door de portefeuillehouders feestelijk
getekend.
Een deel van de werkzaamheden wordt tot 1 januari 2020 onder verantwoordelijkheid van BSWW
uitgevoerd waardoor goede afstemming noodzakelijk is. De werkzaamheden worden vanuit
Hilversum uitgevoerd. Dit verloopt naar tevredenheid. De formatie wordt momenteel tijdelijk
aangevuld met inhuurkrachten. Na de zomer zal gestart worden met de werving van vaste
medewerkers. Eind van het jaar zal de conversie naar de software van Hilversum plaatsvinden. De
voorbereiding hiervoor is inmiddels gestart.
Gastheerschap BAG/BGT
De gemeente Wijdemeren heeft op 25 april 2018 aan Hilversum ook gevraagd het gastheerschap uit
te voeren voor het bijhouden van de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) en BGT
(Basisregistratie Grootschalige Topografie). Het College van Hilversum heeft op 13 november 2018
welwillend gereageerd op dit verzoek.
Dit gastheerschap is medio juni succesvol van start gegaan. De geplande ingangsdatum was 1 april
2019 maar is een paar maanden uitgesteld vanwege de aanbesteding van de benodigde software. Dit
had geen nadelige consequenties. De software is gegund en geïmplementeerd. De uitvoering van de
werkzaamheden vanuit Hilversum is gestart. Op 10 juli 2019 is hiervoor de
dienstverleningsovereenkomst BAG/BGT door de portefeuillehouders getekend.
Haalbaarheidsonderzoek IT samenwerking op hardware, ook met Gooise Meren
Door de Colleges van Hilversum en Gooise Meren is in april 2017 besloten om de twee
samenwerkingsinitiatieven ICT dienstverlening, te weten het delen van de serverruimte t.b.v. uitwijk
en een gezamenlijke helpdesk ICT met de gemeente Gooise Meren te gaan doen. De samenwerking
biedt meerwaarde t.b.v. kwaliteitsverbetering, waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering,
het verminderen van het risico van (bedrijfsvoering)schade door uitval en leidt tot minder
meerkosten.
Op 26 april 2019 is door de gemeente Wijdemeren een schriftelijk verzoek gedaan voor het uitvoeren
van een haalbaarheidsonderzoek tot IT samenwerking met de gemeente Hilversum en Gooise Meren.
Hierop is positief door de colleges van Hilversum en Gooise Meren besloten.
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In eerste instantie gaat het om een haalbaarheidsstudie voor aansluiten van de gemeente Wijdemeren
op de uitwijkvoorziening van Hilversum en Gooise Meren alsmede dienstverlening op servers en
werkplek-PC’s. De resultaten worden in het najaar verwacht. De colleges bepalen op basis hiervan of
samenwerking van toegevoegde waarde is en hoe dit vorm moet krijgen.
Wij zullen u ter zijner tijd over de resultaten en keuze van het college infomeren.
De samenwerking met Wijdemeren op IT-gebied zal zich beperken tot de hardware. Samenwerking
op het gebied van applicaties en informatiemanagement is niet aan de orde; daar heeft de gemeente
Hilversum zelf nu een digitaliseringsopgave, welke in de Kadernota is verwoord.
Tot slot
De portefeuillehouders Financiën van Wijdemeren en Hilversum benadrukken verheugd te zijn dat de
gastheerschappen zo snel en zo goed zijn geïmplementeerd tot beider tevredenheid.
Met vriendelijke groet,

Karin Walters
Wethouder Financiën en ICT

