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Onderwerp
Toetreding gemeente Rucphen tot Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking
West-Brabant per 1 januari 2018

Datum
13 april 2017

Inleiding
Uw bestuur hebben wij eerder geïnformeerd dat het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Rucphen bij schrijven van 23 december 2016 heeft verzocht per 1 januari 2018 te
willen toetreden tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant
(hierna GR BWB). De procedure voor deze toetreding is hierna toegelicht.

Toelichting
Bij het toetredingsverzoek van het college van burgemeester en wethouders is de toestemming van
de gemeenteraad d.d. 14 december 2016 bijgevoegd. Daarmee is voldaan aan het vereiste in
artikel 36 van de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabant.
Het verzoek van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rucphen leggen
wij hiermede ter advisering aan uw Algemeen Bestuur voor met een advies van uw Algemeen
Bestuur aan de dagelijkse besturen van de huidige deelnemers. Het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Rucphen treedt toe tot de GR BWB, indien tenminste tweederde van
de deelnemers aan de GR BWB, na verkregen toestemming van hun gemeenteraden dan wel het
algemeen bestuur van het waterschap, hebben ingestemd met de verzochte toetreding. Dat
betekent dat acht van de elf deelnemers met dit verzoek moeten instemmen alvorens de gemeente
Rucphen formeel toetreedt.
Artikel 36 van de GR BWB bepaalt, dat er minimaal een periode van 6 maanden dient te zijn
gelegen tussen de instemming van de minimaal acht deelnemers en de voorgenomen datum van
toetreding. Formeel betekent dit, dat vóór 1 juli 2017 van acht deelnemers een instemming moet
zijn ontvangen. Wij stellen voor deze termijn als een termijn van orde te beschouwen omdat er
voldoende tijd resteert om de toetreding gestalte te kunnen geven. Met de voorbereidingen van de
toetreding van de gemeente Rucphen is op ambtelijk niveau inmiddels een aanvang gemaakt.
Vanaf begin maart zijn de vier medewerkers van de gemeente Rucphen die in verband met de
toetreding naar de BWB overkomen gehuisvest in het kantoor van de BWB.
Voorstel
Uw Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:
1. Door middel van bijgaand concept-besluit de deelname van de gemeente Rucphen met
een positief advies te onderschrijven;

2. Het Dagelijks Bestuur van de BWB te verzoeken de voorgenomen toetreding met dit
positief advies aan het college/ dagelijks bestuur van alle deelnemers voor te leggen in de
vorm van de vijfde wijziging van de GR BWB.
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Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking WestBrabant;
gelezen:
het voorstel met bovenaangehaald onderwerp;
gezien:
de beraadslagingen op voornoemde datum;
gelet op:
het bepaalde in artikel 36 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking WestBrabant;
besluit:
1. De deelname van de gemeente Rucphen met een positief advies te onderschrijven;
2. Het Dagelijks Bestuur van de BWB te verzoeken de voorgenomen toetreding met dit
positief advies aan het college/ dagelijks bestuur van de deelnemers voor te leggen in de
vorm van de vijfde wijziging van de GR BWB.
Aldus vastgesteld op 13 april 2017.
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Belastingsamenwerking West-Brabant;
de secretaris,
de voorzitter,

drs. P.C.A.M. Stoffelen

drs. Th.J.J.M. Schots

