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Resultaatteam: Burgemeester en Wethouders Leiderdorp, 25 september 2018 

Onderwerp: Toetreden gemeenschappelijke Aan de raad.

regeling Belastingsamenwerking 

Gouwe-Rijnland (BSGR)

*ZO1A740306C*

Beslispunten 

Toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 

voor de uitvoering van de belastingtaak en de uitvoering van de Wet WOZ.

1 SAMENVATTING 

De BSGR is een samenwerkingsverband van gemeenten met betrekking tot de uitvoering van de 

gemeentelijke belastingen en heffingen. Bij de oprichting van de BSGR is de mogelijkheid van 

toetreding van nieuwe deelnemers opgenomen in de gemeenschappelijke regeling. De gemeente 

Leiderdorp heeft een businesscase opgesteld om te willen toetreden tot de Belasting-

samenwerking Gouwe-Rijnland De voorkeur qua datum van toetreding is 1 januari 2020.

Hierbij gaat er geen personeel vanuit de gemeente Leiderdorp over naar de BSGR.De gemeente 

Leiderdorp neemt een inspanningsverplichting op ons om te onderzoeken of en waar de 

medewerkers die belast zijn met de huidige belastingtaak kunnen worden ingezet op het huidige 

niveau qua werkzaamheden binnen de gemeente Leiderdorp.

2 inleiding 

Eind 2017 is er een haalbaarheidsonderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de belastingtaken 

van de gemeente Leiderdorp over te dragen aan de gemeenschappelijke regeling 

Belastingsamenwerking Gouwe~Rijnland Dit haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd aan de 

hand van vijf onderzoeksthema's, Organisatie, Kwaliteit, Personeel, Financiën en Bestuurlijk-

Juridisch. Onderdeel van het onderzoek vormt een business case welke een personele en financiële 

vertaalslag geeft van een uitbesteding aan de BSGR in combinatie met de transitiekosten over een 

periode van vijfjaar. Naar aanleiding van de uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek heeft het 

college op 20 maart 2018 een principebesluit genomen om per 1 januari 2020 de uitvoering van de 

gemeentelijke belastingtaken over te dragen aan de BSGR.

in dat kader is op grond van artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen vereist dat 

uw raad het college toestemming verleent toe te treden tot de gemeenschappelijke regeling BSGR.

Daartoe dient dit voorstel.
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3 Beoogd effect 

Blijven voldoen aan de Wet waardering onroerende zaken 
Blijven voldoen aan de Gemeentewet 
Mogelijkheid om een financieel voordeel te behalen 
Kwetsbaarheid te verlagen, continuïteit te waarborgen 
Kwaliteitsverbetering te realiseren 

4 Argumenten 

4.1 Er is een substantieel financieel voordeel te behalen 
De huidige jaarlijkse uitvoeringskosten voor de belastingtaken zijn afgerond 415.504. De nieuwe 
uitvoeringskosten (factuur van de BSGR)bedragen 300.000 (op basis van de situatie 2016).
Hetgeen naar verwachting een structurele besparing van 6 115.504 op jaarbasis genereert.

4.2 De kwetsbaarheid wordt verkleind en de kwaliteit blijft minimaal gelijk 
Voor zover als nu kan worden beoordeeld is er geen sprake van een kwaliteitsvermindering ten 
opzichte van de huidige uitvoering. Onderdeel van de kwalitatieve beoordeling is natuurlijk ook de 
continuïteit van de processen, daarmee doelend op de grote personele afhankelijkheid hiervan.
Door het geringe aantal medewerkers die werkzaam zijn op het taakveld belastingen binnen de 
gemeente Leiderdorp, is de gemeente erg kwetsbaar. ln geval van langere afwezigheid van een van 
de medewerkers moet er voor projecten worden ingehuurd met hoge kosten. Voor de BSGR geldt 
dat zij als eerste en tot op heden enige belastingsamenwerking gekozen hebben voor een 
transparante en extern beoordeelde werkwijze voor het uitvoeren van belastingtaken (te weten 
NOREA Richtlijn ISAE 3402 type Daarnaast is de BSGR van voldoende omvang om een langere 
afwezigheid van personeel, dit intern op te vangen en eigen personeel (deels) in te zetten bij grote 
projecten transitie naar waarderen op gebruiksoppervlakte).

4.3 Er is geen grote investering noodzakelijk de nieuwe manier van waarderen 
Net zoals vele andere gemeenten hanteren wij ook de WOZ-tijdslijn. De waardering gebeurt op 
inhoud voor de woningen en de niet-woningen worden gewaardeerd op de bruto-oppervlakte 
vanuit de WOZ bezien. De wetgever heeft alle gemeente verplicht om uiterlijk 2022 de WOZ-
waardering te laten plaatsvinden op basis van de gebruiksoppervlakte (conform de Indien de 
gemeente Leiderdorp de toetreding tot de BSGR op 1 januari 2020 laat plaatsvinden, dan is het 
niet nodig om deze overgang door de gemeente Leiderdorp zelfop te pakken. De kosten voor deze 
overgang voor een gemeente als Leiderdorp moeten worden geraamd tussen de tl 150.000 en de 
6 300.000 (uit wordt er gegaan van een gemiddelde investering van 235.000).
Het advies is om deze investeringskosten te laten meewegen in uw afweging. Bij een uitvoering 
van de overgang naar gebruiksoppervlakte binnen de BSGR kan er gebruik worden gemaakt van 
een enorm schaalvoordeel,beschikbaar vast personeel dat ingezet kan worden op het project en 
het beschikbaar hebben van (visuele en technische) middelen. De BSGR geeft aan het aanzienlijk 
efficiënter te kunnen doen. Zij hebben de kosten voor deze transitie in de financiële berekeningen 
geraamd op E 75.000. Beide genoemde bedragen betreffen inschattingen, de werkelijke kosten 
kunnen pas worden vastgesteld wanneer er een gedegen inzicht is in de bijbehorende werklast.

Voor de goede orde vermelden wij dat in de financiële doorvertaling geen rekening hebben 
gehouden met het feit dat door de toetreding tot de BSGR per 1 januari 2020 de gemeente 
Leiderdorp de kosten voor de overgang naar het nieuwe methodiek van waarderen hoeft te 
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realiseren. De besparing voor de gemeente Leiderdorp zou hierbij naar verwachting worden 
geraamd op 165.000. Wanneer deze besparing zou worden betrokken in de berekening, dan is de 
terugverdientijd reeds bereikt in 2021.

Als laatste heeft de BSGR de bijdrage van 6 300.000 vastgesteld. indien door de gemeente 

Leiderdorp later dan 1 januari 2020 wordt toegetreden, heeft dit een effect op de hoogte van de 
bijdrage (dat deze hoger wordt).

4.4 Alle andere gemeenten in de Leidse regio zijn reeds aangesloten 
Het betreft echter ook een strategische keuze, want de gemeente Leiderdorp is nog de enige 

gemeente in de Leidse regio die deze taken zelfstandig uitvoert. Dit maakt de samenwerking 

op het gebied van informatievoorziening weer een stapje makkelijker.

Vervolg 
Op 8 december 2018 dient het algemeen bestuur van de BSGR een besluit te nemen op het 

verzoek van de gemeente Leiderdorp om aan te sluiten bij de gemeenschappelijke regeling 

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland. Daarnaast stelt het AB van de BSGR op deze datum de 

aangepaste tekst van de gemeenschappelijke regeling vast. Begin 2019 dienen alle betrokken 
colleges en raden van de deelnemende gemeenten en het bestuur van het hoogheemraadschap 
van Rijnland de aangepaste gemeenschappelijke regeling BSGR vast te stellen, waarmee de 
aansluiting van Leiderdorp bij de BSGR formeel wordt bekrachtigd.

5 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

Aantal medewerkers in dienstverband neemt af 
Door het uitbesteden van de taken op het gebied van belastingen/WOZ hollen we onze organisatie 

met 4,5 fte uit. De keuze om personeel werkzaam te laten blijven na 1 januari 2020 of uit dient te 

laten gaan is overigens nog niet genomen. Uiteraard zullen bij in dienst blijven wel passende 

werkzaamheden gevonden moeten worden. Voor de volledigheid vermelden wij dat van de 4,5 fte 

er reeds 1 fte een andere functie heeft binnen de gemeente Leiderdorp, er 2 fte per medio 2021 

de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en de organisatie gaan verlaten. De overige 1,5 fte zal 

uiterlijk medio 2023 de pensioengerechtigde leeftijd bereiken en de organisatie gaan verlaten. Na 

overleg met de BSGR is geconstateerd dat er binnen de BSGR vacatures voor meerdere functies 

vrijkomen door het eventueel aansluiten van Leiderdorp bij de GR van de BSGR. Dat betekent dat 

er voor sommige van de huidige medewerkers binnen de gemeente Leiderdorp bij gebleken 

geschiktheid een passende functie zal kunnen worden aangeboden bijde BSGR. De vraag is echter 

of deze functies echt aansluiten bij de huidige medewerkers die per medio 2023 de organisatie 

gaan verlaten. Wij nemen in dat kader een inspanningsverplichting op ons om te onderzoeken of 

en waar de medewerkers die belast zijn met de huidige belastingtaak kunnen worden ingezet op 

het huidige niveau qua werkzaamheden binnen de gemeente Leiderdorp 

Openstaande vorderingen 
De nog (oude) openstaande vorderingen debiteuren zijn een aandachtspunt. Deze vorderingen 

moeten we nog binnen zien te halen dan wel oninbaar af boeken. We zullen hierover verdere 

afspraken moeten maken met de BSGR.

Bij toetreding is de BSGR een verbonden partij die in de gemeentelijke begroting als zodanig 

dient te worden opgenomen.
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6 Communicatie 

De gevolgen voor de burgers en bedrijven van Leiderdorp zijn dat zij vanaf 2020 een nota krijgen 
van de BSGR in plaats van de gemeente Leiderdorp. Vragen over (gemeentelijke) belastingen 
kunnen bij het loket van de BSGR gesteld worden. De burger kan straks bij de BSGR bezwaar 
maken ten aanzien van de aanslag. Deze worden door de BSGR behandeld. Hierna is beroep 
mogelijk bij de rechtbank. Deze werkwijze is identiek met de gemeentelijke procedure.

7 Financiën 

De huidige uitvoeringskosten voor de belastingtaken zijn afgerond 1EI 585.969. Echter, de besparing 
is maximaal 6 423.704. De nieuwe uitvoeringskosten (factuur van de BSGR)bedragen 6 300.000.
Hetgeen een structurele besparing van 123.704 op jaarbasis genereert. Wel dient er rekening te 
worden gehouden met de inzet van een regiefunctionaris richting de BSGR van maximaal 0,2 fte op 
jaarbasis. Dit heeft een effect van 6 15.000 opjaarbasis.

Totaal financieel overzicht overgang naar BSGR per 01-01-2020 zonder overname personeel 

2020 2021 2022 2023 j 2024 2025 
huidige kostenteiderdmp c 423.704 c 423.704 e 423.704 c 423.704 c 423.704 c 423.704 

c 216.380 e 168.880 c 105.380 e 59.130 c c 
e 207.324 254.824 je 318.324 je 304.574 je 423.704 je 423.704 incldente e kosten overgang 6 197.500 

structurele bijdrage BSGR 
6 45.176~ 18.324 04.574 123.704 6 123.704 

ln bovenstaand overzicht is inzichtelijk gemaakt op welk moment er sprake zou zijn van een break-
even point bij uitbesteding. Dit break-even point wordt bereikt wanneer de besparing,doordat de 
uitvoeringskosten bij BSGR (de structurele bijdrage) lager zijn, de kosten dekken van de transitie 
(incidentele kosten overgang) en de salariseffecten doordat er geen personeel overgaat naar de 
BSGR. Deze personeelslasten blijven totdat de medewerkers de pensioengerechtigde leeftijd 
bereiken (dit geldt voor 2 fte in de zomermaanden 2021) en de laatste 1,5 fte medio 2023. ln deze 
berekening is reeds rekening gehouden dat in 2018 1 fte een andere plek heeft gevonden binnen 
de gemeente Leiderdorp.

Hierdoor komt in het overzicht het break-even point te liggen in hetjaar 2023. De loonkosten 
komen gedurende dat jaar te vervallen fte in verschillende maanden van 2023) en de 
transitiekosten zijn mede gedekt uit de voordelen 18.324) uit het voorgaande jaar voor de 
gemeente Leiderdorp.

Daarnaast is in deze berekening geen rekening gehouden met het feit dat de gemeente Leiderdorp 
geen hogere investering hoeft te doen voor de wettelijk verplichte transitie naar een nieuw 
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waarderingsmethodiek. Deze besparing wordt geraamd op een bedrag van E 165.000. Wanneer 
deze "besparing" zou worden betrokken, dan ligt het break-even point in het jaar 2021.

Bijlagen 
Toetredingsverzoek gemeente Leiderdorp tot de BSGR 
Rapport uitbesteding beiastingtaak 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp,

de secretaris, de burgemeester,

Romeijn LM. Driessen-Jansen 


