
 
 
 

Informatiememo 

 
 

Onderwerp 

Besluiten op 1e wijziging GR BghU 2020 en zienswijzen deelname lidmaatschap Werkgeversvereniging 

SGO.  
 

Samenvatting 

In deze notitie zijn de besluiten van de deelnemers op de eerste aanpassing van de Gemeenschappelijke 

regeling Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht 2020 (GR BghU 2020) en de 

ontvangen zienswijzen op de deelname aan de WSGO samengevat. De wijziging van de GR was noodzakelijk 

in verband met de per 1 januari 2020 in werking getreden Wet normalisatie rechtspositie ambtenaren 

(Wnra). In bijlage A zijn de besluiten en zienswijzen opgenomen.  

BghU heeft van alle deelnemers een reactie ontvangen. Alle ontvangen reacties berichten over het afzien 

van het indienen van zienswijzen en een akkoord met de eerste wijziging van de GR BghU 2020.  

Overzicht 

 Steun Steun mits actie / 

nadere informatie  

Instemming 1
e

 wijziging GR 

BghU 2020  

10  

Deelname lidmaatschap 

WSGO  

10  

 

 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 17 december 2020, 

 

 

 

 

De voorzitter,      De secretaris,  

J.C.H. Haan      M. Vrisou van Eck 

 

 

 



 

Bijlage A  Besluiten en zienswijzen per deelnemer 

 

1. Gemeente Bunnik 

2. Gemeente De Bilt 

3. Gemeente Houten 

4. Gemeente Lopik 

5. Gemeente Nieuwegein 

6. Gemeente Stichtse Vecht 

7. Gemeente Utrecht 

8. Gemeente Utrechtse Heuvelrug 

9. Gemeente Zeist 

10. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 

 

1) Gemeente Bunnik: Van gemeente Bunnik is de getekende 1e wijziging GR BghU 2020 ontvangen. 

Er worden geen zienswijzen ingediend met betrekking tot het lidmaatschap WSGO.  

 

2) Gemeente De Bilt: Van gemeente De Bilt is de getekende 1e wijziging GR BghU 2020 ontvangen. 

Door de raad van de gemeente De Bilt is afgezien van het indienen van zienswijzen met betrekking 

tot het lidmaatschap WSGO. 

 

3) Gemeente Houten: Van gemeente Houten is een getekend collegevoorstel ontvangen dat ziet op 

instemming op 14 juli 2020 met de 1e wijziging GR BghU 2020. Door de raad van de gemeente 

Houten is afgezien van het indienen van zienswijzen met betrekking tot het lidmaatschap WSGO. 

 

4) Gemeente Lopik: Door het college is op 12 mei 2020 ingestemd met de 1
e

 wijziging van de GR. Er 

worden geen zienswijzen ingediend met betrekking tot het lidmaatschap WSGO.  

 

5) Gemeente Nieuwegein: Door het college is op 19 oktober 2020 ingestemd met de 1
e

 wijziging GR 

BghU 2020. Er worden geen zienswijzen ingediend met betrekking tot het lidmaatschap WSGO.  

 

6) Gemeente Stichtse Vecht: Door het college is op 19 mei 2020 ingestemd met de 1
e

 wijziging GR 

BghU 2020 na daartoe verkregen instemming van de raad. Er worden geen zienswijzen ingediend 

met betrekking tot het lidmaatschap WSGO. 

 

7) Gemeente Utrecht: Door het college is op 21 april 2020 ingestemd met de 1
e

 wijziging GR BghU 

2020 na daartoe verkregen instemming van de raad. Met haar brief van 28 mei 2020 heeft Utrecht 

aangegeven geen bezwaren te hebben ten aanzien van het voorgestelde lidmaatschap WSGO.  

 

8) Gemeente Utrechtse Heuvelrug: Van gemeente Utrechtse Heuvelrug is de getekende 1e wijziging 

GR BghU 2020 ontvangen. Er worden geen zienswijzen ingediend met betrekking tot het 

lidmaatschap WSGO.  

 

9) Gemeente Zeist: Door het college is op 2 juni 2020 ingestemd met de 1
e

 wijziging van de GR BghU 

2020 na daartoe verkregen instemming van de raad. Er worden geen zienswijzen ingediend met 

betrekking tot het lidmaatschap WSGO.  

 

10) Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden: Door het dagelijks bestuur is op 3 november 2020 

ingestemd met de 1
e

 wijziging GR BghU 2020. Er worden door het algemeen bestuur geen 

zienswijzen ingediend met betrekking tot het lidmaatschap WSGO. 


