
 
 

Informatiememo 

 

Onderwerp 

Zienswijzen 1e wijziging GR BghU 2020 en deelname lidmaatschap Werkgeversvereniging SGO.  
 

Samenvatting 

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

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

samengevat. De wijziging was noodzakelijk in verband met de per 1 januari 2020 in werking getreden Wet  

normalisatie rechtspositie ambtenaren (Wnra). In bijlage A zijn de zienswijzen opgenomen.  

BghU heeft van nog niet alle deelnemers een reactie ontvangen. Tot nog toe zien alle wel ontvangen 

reacties op het afzien van het indienen van zienswijzen en een akkoord met de eerste wijziging van de GR 

BghU 2020.  
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Bijlage A  Zienswijze 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 zijn geen zienswijzen ingediend.  

 

2) Gemeente De Bilt: Van gemeente De Bilt is een bericht van instemming ontvangen op de 1e 

wijziging GR BghU 2020. Het getekende besluit volgt nog.  

 

3) Gemeente Houten: Bericht ontvangen dat besluit medio half juli wordt verwacht.  

 

4) Gemeente Lopik: Er is een afschrift ontvangen dat op 26 mei door de raad is ingestemd met de 1e 

wijziging GR BghU 2020. Er worden geen zienswijzen ingediend. De getekende 1e wijziging GR 

BghU 2020 is nog niet ontvangen.  

 

5) Gemeente Nieuwegein: Bericht ontvangen dat besluitvorming medio september 2020 plaatsvindt.  

 

6) Gemeente Stichtse Vecht: Bericht ontvangen dat besluitvorming 14 juli 2020 plaatsvindt. 

 

7) Gemeente Utrecht: Met haar brief van 28 mei 2020 heeft Utrecht aangegeven geen bezwaren te 

hebben ten aanzien van het voorgestelde lidmaatschap.  

 

8) Gemeente Utrechtse Heuvelrug: De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft met haar brief van 1 juni 

jl. schriftelijke kenbaar gemaakt dat de besluitvorming ten aanzien van de eerste wijzing GR BghU 

2020 plaatsvindt op een later moment. De stukken zijn wel behandeld door het college in de 

collegevergadering van 26 mei jl. en besproken met de raadsrapporteurs.  

 

Het college van B&W geeft op grond van het hiervoor genoemde aan dat zij voornemens is geen 

zienswijzen in te dienen. Dit onder voorbehoud van definitieve besluitvorming en goedkeuring door 

de raad.  

 

9) Gemeente Zeist: Bericht ontvangen dat besluitvorming medio juli 2020 plaatsvindt.  

 

10) Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden: Nog geen zienswijzen ontvangen, wordt 

aannemelijk oktober. 


