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Resultaatteam:

  

Burgemeester en Wethouders  Leiderdorp, 21 januari 2019 

Onderwerp: Gemeenschappelijke regeling 

BSGR per 01-01-2020  

 Aan de raad.  

 

    

*Z01D2A820D4* 
Beslispunten 

-    Toestemming verlenen aan het college om in te stemmen met de gewijzigde 
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2020  

 

1 SAMENVATTING  

De gemeente Leiderdorp zal per 1 januari 2020 toetreden tot de BSGR zoals besloten in de raad 
van 19 november 2018. Concreet dient hiervoor de gemeenschappelijke regeling te worden 
aangepast. Hiervoor is instemming vereist van de raad.  
 

2 Inleiding 

In verband met toetreding van de gemeente Leiderdorp per 1 januari 2020 tot de BSGR dient de 
tekst van de Gemeenschappelijke Regeling BSGR te worden aangepast.  
 

Voorgeschiedenis 

Begin 2018 heeft ANG een haalbaarheidsonderzoek  opgeleverd dat inzicht geeft in de mogelijke 
overdracht van de belastingtaken van de gemeente Leiderdorp naar de BSGR. De bijdrage voor 
overheveling van de belastingtaken van de gemeente Leiderdorp is ook berekend door de BSGR bij 
een toetreding uiterlijk 1-1-2020. Nadien heeft de gemeente Leiderdorp  en daarmee het college in 
opdracht van de raad de BSGR verzocht een offerte uit te doen brengen voor de overname van de 
belastingtaken van de gemeente Leiderdorp.  
 
De offerte en daarmee het aanbod om de belastingtaken van de gemeente Leiderdorp over te 
nemen is door het college van gemeente Leiderdorp besproken. Middels een reactie op het 
gedane voorstel per 27 maart 2018 heeft het college gemeente Leiderdorp aan de BSGR te kennen 
gegeven dat zij voornemens is om de belastingtaken per 1 januari 2020 over te dragen aan de 
BSGR.  
 

Vervolgens heeft het college van de gemeente Leiderdorp op 9 oktober 2018 definitief besloten 
(het voorgenomen besluit) om de belastingtaken per 1 januari 2020 over te hevelen naar de BSGR 
(BSGR dient nog in te stemmen). Nadien is formeel nog toestemming gevraagd aan de 
gemeenteraad van de gemeente Leiderdorp en middels besluit van 19 november 2018 heeft zij 
hiermee ingestemd. Aansluitend is door het college van de gemeente Leiderdorp verzocht om toe 
te treden tot de BSGR. Voor de formalisering van de definitieve toetreding dienen formeel nog een 
aantal stappen te worden doorlopen.  
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Na de definitieve besluitvorming en aanpassing met inbegrip van publicatie van de gewijzigde 
gemeenschappelijke regeling 2020 zal de BSGR de belastingtaken gaan verzorgen voor de gemeente 
Leiderdorp. Dit zal dan per 1 januari 2020 zijn.  

Opmerking geniet dat de herwaardering t.b.v. het belastingjaar 2020 (waarde peildatum 1 januari 2019)  
zelf door de gemeente Leiderdorp zal worden uitgevoerd, dit is met inbegrip van de hieruit 
voortvloeiende bezwaren c.q. beroepen. Daarnaast draagt de gemeente Leiderdorp zelf zorg, eventueel 
met behulp van een externe partij, om de openstaande (oude) vorderingen vanaf 1-1-2020 af te 
handelen.  

 
3 Beoogd effect 

Een geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling BSGR vanwege de toetreding van de gemeente 
Leiderdorp zodat de BSGR per 1 januari 2020 de belastingtaken kan uitvoeren voor de gemeente 
Leiderdorp.  
 

4 Argumenten 

Op grond van artikel 61 Wet gemeenschappelijke regeling kan het college van de gemeente 
Leiderdorp instemmen met de gemeenschappelijke regeling BSGR, echter niet eerder dan nadat de 
raad heeft ingestemd.  Derhalve is dit voorstel dan ook noodzakelijk. Uiteindelijk zal de raad dan 
ook dienen in te stemmen. 
 

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Noodzakelijk is nog wel dat alle (huidige) deelnemers van de BSGR instemmen met de gewijzigde 
Gemeenschappelijke Regeling BSGR 2020. Vervolgens dient de nieuwe regeling nog gepubliceerd 
te worden conform het bepaalde in artikel 62a Wet gemeenschappelijke regeling. 

6 Vervolgtraject en communicatie 

Instemming met en ondertekening van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling BSGR 2020 
door het college en, zodra alle deelnemers (BSGR) hebben ingestemd, publicatie van de nieuwe 
regeling in de Staatscourant en het digitale Gemeenteblad. Deze publicatie zal, conform het 
bepaalde in artikel 62a Wet gemeenschappelijke regeling door de gemeente Leiden worden 
verzorgd, immers dit is de gemeente waar de BSGR  is gevestigd. 

Los hiervan dient het (zelfstandig) besluit van het college (namens de gemeente raad) van de 
gemeente Leiderdorp te worden gepubliceerd. 
 

7 Financiën 

Conform collegebesluit van 9 oktober 2018.  

 

8 Evaluatie 

n.v.t. 
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Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de burgemeester, 

 

H. Romeijn  L.M. Driessen-Jansen 

 

 
 
 
Bijlagen:  

1. Gemeenschappelijke Regeling BSGR 2020 (concept); 
2. Raadsbesluit toetreding BSGR. 

 


