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Voorgesteld raadsbesluit 

De raad beslult 
I. kennis te nemen van hat principebesluit van hat collage tot oprichting van hat Noordalljk 

Belastingkantoor; 
II. de In 2016 voor da oprichting van hat Noordalijk Belastingkantoor te makan voorbaraidingskostan van € 0,45 

min. ten laste te brengen van de Algemene Egallsatie Reserve (AER); 
III. da gemeentebagroting 2016 op programmanivaau overeenkomstig ta wijzigan. 

Samenvatting 

Op 14 juni heeft het college het college besloten cm een reglonaal belastingkantoor opte richten en da 
gemeantelijke belastingtaken daarin onder te brengen. Het college wil dit belastingkantoor saman mat de 
besturen van de waterschappen Noorderzijivest, Hunze en Aa's en Wetterskip Fryslan gaan oprichten. Hat 
collage informeert de raad over de bestuurlijke, financiele en personele aspectan van het basluit an stalt da raad 
voor cm de In 2016 te maken voorberaldlngskosten van € 0,45 mIn. ten laste te brengen van de AER. 

B&W-besluitd.d.: 14 juni 2016 



Aanleiding en doe! 

In de periode September 2014 tot maart 2015 heaft Berenschot in opdracht van uw college en da besturen van de 
drie noordelljke waterschappen (Noorderzijivest, Hunza en Aa's an Wetterskip Fryslan) een orienterend onderzoek 
uitgevoerd near de voor- en nadalan van aan gezamanlijk belastingkantoor. Ultkomst van deze business case was 
dat balastlngsamenwerking kansrijk is en voor alia partijan tot financiele voordelan leidt. Naar aanleiding van de 
uitkomsten van de business case is besloten tot een vervolgonderzoek. Enkele waken geladan heeft Berenschot 
da rasultatan van dit varvolgondarzoak opgeleverd In de vorm van het 'Bedrijfsplan Noordelijk Belastingkantoor'. 
Op basis hiervan hebben wij het principebesluit tot oprichting van het Noordelijk Belastingkantoor genomen. 

Hierna Informeren wij u over de bestuurlijke, financiele en personele aspecten van ons beslult en doan wlj u een 
voorstel voor de dekking van de in 2016 te maken voorberaidingskosten. 

Kader 

Gemeentewet, Waterschapswet, Wat gemeenschappelljke regelingen 
Kadernota verbonden partijen 

Bestuurlijke consequenties 

Ons basluit van 14 juni tot oprichting van het Noordelijk Belastingkantoor heeft hat karaktar van aan 
principebesluit. De nieuwe organisatle - die als warknaam Noordalijk Belastingkantoor (NBK) heeft - is met ons 
beslult nog geen voldongen felt. In de tweede helft van dit jaar Is er nog aan formaal beslultmomant. Wij zullen u 
dan cm toestemming vragen voor het vastleggen van de samenwarking in een regeling met de dagelijkse 
besturen van de drie noordelijke waterschappen. Pas na uwtoastamming kan het NBK daadwerkelijk opgericht 
worden. In het voorstel waarin wlj u toestemming vragen voor het aangaan van de regeling, zullen wij -
overeenkomstig da in de Kadernota verbonden partijen 2015 gemaakte afspraken - stilstaan bij de governance-
aspacten van da nieuwe belastlngorganlsatie. Twee aspecten wlllen we er nu alvast uitlichten. Het gaat om de 
rechtsvorm van da nieuwe organisatle an da besluitvorming. 

In de afweglngen over de rechtsvorm ging het om aan kauze tussan het opanbaar lichaam en de nieuwe 
rechtsvorm van de bedrljfsvoeringsorganlsatle (BVO). De mogelljkheid van een BVO Is in da wet opgenomen 
omdat in de praktijk bIj samenwerking op het gebied van bedrijfsvoarlng an uitvoaringstaken de behoefte is 
ontstaan aan een samenwerkingsvorm die net als een openbaar lichaam wel rechtsparsoonlljkhaid heeft 
maar niet belast Is met aan 'zwara' bastuursstructuur. Het balangrijkste verschll tussen aan opanbaar lichaam an 
een BVO Is dat een openbaar lichaam uit twee bestuurslagan bastaat (algemeen en dagelljks bestuur) terwiji aan 
BVO een bestuurslaag heeft. 

In da toelichting op de wetswijziging waarbij de BVO is geintroduceerd, zijn als voorbaaldan van uitvoaringstaken 
waarblj in aan BVO kan worden samangawarkt o.a. het opieggen en invorderen van belastingen genoemd. Deze 
taken vragen naar hun aard (vanwege hun geringe belaidsmatiga component) niet om zware bestuurlijke 
aansturing. In da afweglngen over de rechtsvorm hebben de besturen van de waterschappen en ons college het 
accent gelegd op slagvaardigheid en efficiency en het zoveel mogelijk voorkomen van bestuurlijke drukte. Er is 
daarom gekozen voor de rechtsvorm van de BVO. Maar de mogelljkheid om overte stappen naar de rechtsvorm 
van hat openbaar lichaam hebben we nadrukkelijk opengehouden. Met da waterschappen is afgesproken dat de 
keuze voor een BVO op drie momenten wordt gaevaluaard c.q. heroverwogan, namelijk: 
- twee jaar na de start van het NBK; 
- op het moment dat een (substantiele) nieuwe toetreder overweagt af ta hakan omdat daze de voorkeur heeft 

voor aen openbaar lichaam in plaats van een BVO; 
- op hat moment dat de BVO negen leden in het bestuur heeft. 

Bij de regeling van de zeggenschap en stemverhouding in hat bestuur van het NBK is uitgegaan van 'one man 
one vote'. De besluitvorming in het bestuur vindt plaats bij meerderheid van stemmen. Daarmee Is uitdrukking 
gegeven aan de gelijkwaardlgheid van de deelnemande partijen. Voor een aantal specifieke besluiten 
onderwerpen is unanlmiteit voorgeschreven: 

de voorwaarden voor toetreding van nieuwe dealnamers; 
de voorwaarden voor uittreding van daalnemers; 

- financiele zaken zoals kostenverhoudlngen en kostentoedeling (dus niet bij vaststelling van een begroting of 
jaarrekening); 

- het wijzigen van de regeling waarin de samenwerking is vastgelegd; 
- besluiten van financiele aard die slechts een groep van deelnemers bevoordeeld (bijvoorbaald: aan bapaalde 

maatregel/investering die alleen relevant is voor waterschappen of gemeente). 



Ultgangspunt Is dat het NBK alle opgedragen belastingtaken zelfstandig gaat uitvoeren. Het gaat om de 
uitvoering van de WOZ-takan an de haffing an Invordaring van da maeste gamaentalijka balastingaanslagen. De 
belastingsamenwerking doet geen afbreuk aan uw besllsslngsbevoegdheden op het terrein van de gemeantelijke 
belastingen. U blijft bepalen weike belastingen er In Groningen worden geheven. Ook blijft u de gemeantelijke 
balastingverordeningen en -tarlavan vaststallen. Op een onderdeal zai tot aan gezamenlijka regaling met de 
waterschappen gekomen moeten worden. Dat is da regaling van de betalingstermijnen. De basparingan worden 
voor een belangrijk deel gereallseerd door de gemeantelijke belastingen en die van de waterschappen op een 
aanslagbiljet ta combinaren en gezamenlijk ta innan. Dat kan allaan als de betalingstarmijnen van alle betrokken 
organisaties geharmonlseerd worden. 

Financiele consequenties 

Doel van de belastingsamenwerking is vooral de uitvoeringskosten omiaag te brengen. Een onderzoek dat wij 
saman mat de besturen van da waterschappen Noorderzijivest, Hunza en Aa's en Wetterskip Fryslan hebben laten 
uitvoeren, laat zlen dat oprichting van een gezamenlijk belastingkantoor in onze regio leidt tot een aanzienlijke 
kostenbesparing. 

Door de belastingsamenwerking kan een structurele besparing van 1,7 miljoen euro worden gerealiseerd, 
waarvan 0,9 miljoen euro voor de gemeente Groningen. Een deel van deze besparing leidt tot lagere tarieven 
voor burgers en bedrijven (afvalstoffenheffing en rioolheffing). Het resterende deel (0,75 miljoen euro) kan 
worden ingeboekt als bezuiniging. In het Financieal Parspectief 2016 - 2019 is deze bezuinlging met ingang van 
2017 ingeboekt. 

In de vooriaarsbrief 2016 is uw raad geinformeerd over de consequenties voor de gemeentebegroting 2017. In 
2017 ontstaat een incidenteel nadeel van 0,75 miljoen euro, omdat de besparing met ingang van 2018 kan worden 
gerealiseerd. Daarnaast brengt de oprichting van het NBK incidentele project- en frictiekosten met zlch mee. Het 
gaat onder andere om kosten voor de projectorganisatie, communicatie, verhuizing, ICT (conversia), personele 
frictiekosten door de uitvoering van een 60-1- regeling en achterblijvende overheadkosten. Het aandeal van da 
gemeente Groningen hierin is 3,4 miljoen euro op aen totaal van 6,35 miljoen euro. In de begroting van de 
gemeente Groningen is nog geen rekening gehouden met deze kosten. 

In da voortgangsrapportage 2016-1 habban we aangagevan dat, afhankalijk van de besluitvorming over het NBK, 
In het tweede helft van 2016 al voorbereldingskosten gamaakt moeten worden. De kosten om het NBK in 2016 
verder vorm ta kunnen gaven zijn garaamd op 0,45 miljoen euro. Dit bedrag is noodzakelijk voor de projectkosten, 
waaronder de voorberaiding van een aanbesteding voor da balastingapplicatie. Wlj stellen u voor om daze 
voorbereldingskosten in 2016 ten laste te brengen van de AER. In de gemeentebegroting 2017 komen we terug op 
de dekking van de resterende project- en frictiekosten (totaal €2,95 mIn.). De vier initiatlefnemers van NBK 
kennen een gelijke terugverdientijd van de incidentele kosten, namelijk 3,7 jaar. 
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Wij sfellen u voorde in 20/6 voor de opnthting var 
Algemene Egalisalie Reserve 

het Noordehfk Belaslingkanloor le maken projectkosten van € 0,45 mln ten iaste t e hrengen van da 



Personele consequenties 

Da madewarkars die overgaan naar de nieuwe organisatle behouden hun ambtenarenstatus. Zij komen onder de 
CAO van de waterschappen te vallen. In de nieuwe situatie ontstaat er weliswaar personele frictie maar als de 
daarvoor gevonden opiosslngen (o.a. pensionering, 60+ regaling, uitbasteed werk zelf uitvoeren en benutting 
vacatureruimte) het gewenste effect hebben, zaI er (rekenkundig) geen bovantall lgheid ontstaan. Het nieuwe 
belastingkantoor zaI in de stad gehuisvest worden. Wi j zoaken nog naar aan gaschikte locatie. 

Voor- en nadelen van samenwerlcing voor de belastingbetaler 

Belastingsamenwerking tussen gemeente en waterschappen maakt het voor de belastingbetaler gamakkalijker. Er 
komt een balastingbiljat voor alle aanslagen, een loket/callcenter/frontoffice, verdergaande digitallsering van 
contacten, een keer bezwaar Indienen etc. Door het geintegreerde belastingbestand zijn er verder geen 
dubbellngen of verschlllen in gegavens tussen gemeente en waterschappen wat de kans op fouten (en daarmee 
bezwaren) reduceert. 

Een mogelijk nadeel is dat er een schakel komt tussen de belastingbetaler en de gemeente in de vorm van hat 
NBK. Dat hoeft geen nadeel te zijn als de gemeente in de communicatie zichtbaar blijft en die tussenschakel niet 
hinderlijk maar julst ondersteunend werkt. De posit ionering van het NBK en de vormgeving van het 
klantencontact (en de communicatie hierover richting de belastingbetaler) krijgen daarom in de totstandkoming 
van de samenwerking de nodige aandacht. 

Participatie 

Overeenkomstig artikel 25 van de Wat op da ondernemingsradan is de ondernemingsraad in da gelegenheid 
gesteld een advies ult te brengen over het te nemen beslult. De OR heeft een positlef advies uitgebracht met 
daarbij enkele aanbevelingen voor het vervolgtraject. 

Vervolg 

De voorbereidingen voo rde implementatiefasa zijn inmiddels gastart. Belangrijke activiteitan in deze fasa zijn da 
aanbesteding van een belastingapplicatie en het plaatsingsproces. In deze fase wordt ook de klachtenprocedure 
uitgewerkt. De bedoeling is dat het NBK in da tweede helft van 2017 van start gaat. Begin 2018 kan hat NBK dan 
voor eerst de Groningse belastingen heffen en Innen. 

Met vrlendelljke groet, 
burgemeestar an wethoudars van Groningen, 

de burgemeester, de secretaris, 
Peter den Oudsten Peter Teasink 


