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Pag. Locatie Was Wordt 

1 Onder partijen punt 2 …., vertegenwoordigd door A.H. Geytenbeek …., vertegenwoordigd door haar directeur  

1 Onder punt 2 
Werkzaamheden, 
laatste 
aandachtsstreepje 

- Het leveren van gegevens voor Benchmarks waaraan de 
deelnemers mee willen werken (Waarderingskamer, 
Landelijke Vereniging voor Lokale belastingen etc.). 

Tekst verwijderd ivm niet meer actueel 

6 Artikel 14, 
inwerkingtreding 

1 januari 2018 1 januari 2019 

6 Artikel 14, 
inwerkingtreding 

Aldus overeengekomen in het regie-overleg van 22 maart 
2018 

Aldus overeengekomen in het regie-overleg van 7 februari 
2019 

2 Bijlage 1, overzicht 
belastingen per 
deelnemer 

Vinkje bij hondenbelasting Zeist Vinkje bij hondenbelasting Zeist verwijderd ivm afschaffing 
per 1-1-2019 

2 Bijlage 1, overzicht 
belastingen per 
deelnemer 

Geen vinkje bij ‘Heffing leges (APV/Omgevingsvergunning 
publiek en privaat)’ Bunnik 

Wel vinkje bij ‘Heffing leges (APV/Omgevingsvergunning 
publiek en privaat)’ Bunnik 

2 Bijlage 1, overzicht 
belastingen per 
deelnemer 

Vinkje bij reclamebelasting Nieuwegein Vinkje verwijderd ivm niet correct  

5 Bijlage 1, eerste 
aandachtsstreepje 

- De uitkomsten van de interim controle in het najaar Tekst verwijderd ivm niet meer actueel 

1 Bijlage 2, onder 
Inleiding 

Ten tijde van de bulkverzending van de aanslagen, zal de 
BghU …. extra kosten voor die deelnemer 

Tekst verwijderd ivm niet meer actueel  

1 Bijlage 2, onder 1 sub 
a en b 

Bghu zorgt voor …doorverwezen naar BghU Tekst verwijderd ivm niet meer actueel 

1 Bijlage 2, onder 1 sub 
c en d 

Sub c en sub d Vernummerd naar respectievelijk sub a en sub b 

1 Bijlage 4, eerste kop …. diverse leges …. diverse heffingen 

1 Bijlage 4, tekst onder 
eerste kop, 2e regel 

… van diverse leges, zoals daar zijn de grafrechten (geldt 
niet voor Bunnik), marktgelden (geldt niet voor Bunnik) 
omgevingsvergunningen ed. 

van diverse heffingen, zoals daar zijn de leges voor 
omgevingsvergunningen en de vergunningen op grond van 
de APV, de grafrechten (geldt niet voor Bunnik), 
marktgelden (geldt niet voor Bunnik) ed. 
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1 Bijlage 4, tekst onder 
eerste kop, tekst net 
iets onder helft 

De BghU zorgt vervolgens voor de heffing en tijdige inning 
van de leges. 

De BghU zorgt vervolgens voor de heffing en tijdige inning 
van de heffingen. 

1 Bijlage 4, tekst onder 
eerste kop, laatste 
alinea 

Betalingsplichtigen (2x) Belastingplichtigen 

1 Bijlage 4, 2e kop en 
onderliggende tekst 

Gemeente Zeist, privaatrechtelijke vorderingen Tekst verwijderd ivm niet meer actueel 

1 Bijlage 4, 4e kop en 
onderliggende tekst 

Gemeente Nieuwegein, reclamebelasting Tekst verwijderd ivm niet correct. Werkzaamheden worden 
niet door BghU uitgevoerd. 

    

    

    

    

 
 


