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Geachte raads- en commissieleden,

Waarover gaat deze brief?
In onze vergadering van 20 maart 2018 hebben wij het navolgende onderwerp besproken:

 Raadsbrief Onderzoek Belasting- en WOZ taken

Ons besluit
Wij hebben in die vergadering besloten:

Middels bijgevoegde raadsbrief uw raad te informeren over het onderzoek naar de mogelijkheden om 
Belasting en WOZ-taken eventueel uit te besteden aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. (GBT)

Toelichting
De colleges van Dinkelland en Tubbergen vormen gezamenlijk het bestuur van de ambtelijke organisatie 
Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Noaberkracht werkt vanuit haar eigen kracht en voert zelf haar taken 
uit, tenzij het uitvoeren van deze taken efficiënter en effectiever kan door aan te sluiten bij een 
samenwerkingsverband, zoals bijvoorbeeld het GBT.

GBT

In 2009 is het GBT gestart als samenwerkingsverband op het gebied van gemeentelijke belastingen tussen 
de gemeenten Borne, Enschede en Hengelo. Inmiddels zijn ook de gemeenten Almelo, Haaksbergen, 
Losser, Oldenzaal en Twenterand aangesloten. Met ingang van 1 januari 2016 voert het GBT de belastingen 
en WOZ-taken uit voor de gemeenten Berkelland en Bronckhorst.

Het onderzoek

Voor het kunnen maken van een onderbouwde afweging heeft het college binnen het gezamenlijk bestuur 
van Noaberkracht de insteek meegegeven om het onderzoek uit te voeren op basis van de 5 k’s (Kwaliteit, 
Kosten, Kansen, Klantgerichtheid en Kwetsbaarheid). Een projectgroep, bestaande uit diverse 
vertegenwoordigers vanuit de organisatie inclusief de OR pakt deze opdracht in samenspraak met het GBT 
op. Voor de uitvoering van het onderzoek en het borgen van de onafhankelijkheid wordt een 
onderzoeksbureau ingeschakeld. De bedoeling is om eind april het definitieve onderzoeksrapport op te 
kunnen leveren en het bestuurlijke besluitvormingstraject te starten. In dit traject wordt aan u een 



intentieovereenkomst voorgelegd, waarop u wensen en bedenkingen kenbaar kunt maken. Op het moment 
dat de intentie wordt uitgesproken om (een deel van) de werkzaamheden bij het GBT onder te brengen volgt 
een periode van onderhandeling onder welke voorwaarden tot overeenstemming kan worden gekomen. Ook 
aan de zijde van het GBT volgt een proces van besluitvorming, waarbij tweederde van de colleges en de 
raden van de deelnemende gemeenten moeten instemmen met toetreding.  Als er overeenstemming wordt 
bereikt, wordt in het najaar een voorstel voor toestemming tot toetreding aan de raden voorgelegd. Die 
toestemming kan op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen worden onthouden wegens strijd met 
het recht of het algemeen belang.

Vervolg

Na besluit over een mogelijke deelname aan het GBT, zal de overgang naar het GBT geregeld moeten 
worden. Deze overgang zal middels een zorgvuldig implementatietraject in nauwe samenspraak met het 
GBT georganiseerd moeten worden. De ervaring van het GBT leert dat dit implementatietraject ruim een half 
jaar vraagt.

Waarom deze raadsbrief?
Waarom deze raadsbrief?

In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen.

Heeft u nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen dan aan ons 
college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester


