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Bijlagen:

Uittredingsregeling gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking gemeenten en
hoogheemraadschap Utrecht

Zoals toegezegd in uw vergadering van 16 november 2018 wordt u thans de definitieve versie van de
uittredingsregeling voorgelegd. De uittredingsregeling is een nadere uitwerking van artikel 49 (uittreding)
van de Gemeenschappelijke regeling. De bespreking van het concept in uw vergadering van 16 november
2018 heeft niet geleid tot aanpassingen.
Bij de behandeling van het concept van de Uittredingsregeling in het overleg van de regiefunctionarissen
op 7 februari 2019 is geconstateerd dat de termijn tussen het vaststellen van het voorlopig
uittredingsplan (art. 2 derde lid) en het vaststellen van het definitieve uittredingsplan (artikel 2 vierde lid)
in het uiterste geval slechts 2 maanden bedraagt. De in de Uittredingsregeling genoemde termijnen zijn
echter bewust zo gesteld om de doorloop te garanderen.
Aan u wordt nu gevraagd om de regeling voor een zienswijze aan het college en raad van de gemeenten
en het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap voor te leggen. Nadat de zienswijzen in
aanmerking zijn genomen wordt u gevraagd in te stemmen met de uittredingsregeling.

Korte toelichting
Decentrale overheden in Nederland werken op allerlei terreinen met elkaar samen in gemeenschappelijke
regelingen. Zo ook op het terrein van heffing en invordering van belastingen van lagere overheden
(gemeenten en waterschappen) en het vaststellen van de waarden in het kader van de wet WOZ. Toch zijn
overheden soms wat huiverig voor het oprichten van een samenwerkingsverband of het toetreden tot een
samenwerkingsverband. Dit heeft enerzijds te maken met het gevoel om invloed kwijt te raken als
bevoegdheden worden overgedragen aan een gemeenschappelijke regeling. Anderzijds heeft het te
maken met problemen die kunnen ontstaan als een deelnemer wil uittreden uit een gemeenschappelijke
regeling. Uittredingsbepalingen kunnen het erg onaantrekkelijk maken om uit een gemeenschappelijke
regeling te stappen. Dit komt de bestuurlijke verhoudingen niet ten goede en kan ook een drempel
vormen voor toetreden tot een gemeenschappelijke regeling.
BghU bestaat nu 5 jaar. In artikel 49 van onze gemeenschappelijke regeling staat een uittredingsbepaling.
Het is goed om aan deze uittredingsbepaling nu nadere invulling te geven en te vervatten in de
Uittredingsregeling gemeenschappelijk regeling belastingsamenwerking gemeenten en
hoogheemraadschap Utrecht.
De uittredingsregeling geeft een duidelijk kader voor alle deelnemers binnen BghU (en ook voor nieuwe
toetreders) waar rekening mee gehouden dient te worden bij uittreden uit de regeling. De regeling is
gebaseerd op landelijke modellen die er al eerder zijn opgesteld, waarbij rekening is gehouden met de

Bezoekadres:

Stadsplateau 1, Utrecht (maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 13.00 uur)

jurisprudentie die tot op heden is gepubliceerd over geschillen bij uittreding (waarbij het in feite altijd
gaat om financiële zaken en uitleg van een uittredingsbepaling in een gemeenschappelijke regeling).

Besluit
Het bestuur van de BghU besluit de Uittredingsregeling GR BghU vast te stellen en deze voor zienswijze
aan haar leden voor te leggen.
Aldus besloten d.d. 21 februari 2019,
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