
 

 

COLLEGEBESLUIT 

Onderwerp 
Wijziging GR SVHW 2015 

Datum vergadering/ 
agendanummer 

Kenmerk 
1171312 

   

Commissie   Openbaar: 
 

BBVnummer: 1171309 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Albrandswaard;  

Overwegende, dat 

1. De uitvoering van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken 
(WKPB) niet vermeld is onder artikel 3 (Te behartigen belangen) van de Gemeenschappelijk 
Regeling (GR) SVHW 2015, terwijl SVHW deze taak wel voor een aantal deelnemers uitvoert; 

2. Het wenselijk is om artikel 3 van de GR SVHW 2015 de actuele situatie te laten reflecteren; 
3. De GR SVHW 2015 naast het door Deelnemers kunnen overdragen van de bevoegdheid tot 

heffing en invordering van belastingen, heffingen en rechten conform artikel 4 lid 2 aan SVHW 
nu geen mogelijkheid biedt voor de Deelnemers om de bevoegdheid voor de uitvoering van de 
WKPB en de Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (Wet BAG) alsnog aan SVHW over 
te dragen; 

4. Het wenselijk is om het mogelijk te maken, dat de Deelnemers deze bevoegdheid alsnog aan 
SVHW kunnen overdragen. 

Gelet op  

De Gemeenschappelijke Regeling SVHW 2015 en in het bijzonder artikel 24 (Wijziging); 

 
BESLUIT: 

In te stemmen met de volgende wijzingen van de GR SVHW 2015: 
 

1. Artikel 3 (Te behartigen belangen): 
 

Van: 
 
Artikel 3: Te behartigen belangen 
De Regeling wordt getroffen in het belang van een zo doelmatig mogelijke uitvoering van 
werkzaamheden met betrekking tot: 
a. de heffing en invordering van belastingen, heffingen en rechten; 
b. de Wet waardering onroerende zaken; 
c. de administratie van vastgoedgegevens; 
d. het verstrekken van vastgoedgegevens aan de Deelnemers en derden; 
e. de Wet basisregistraties adressen en gebouwen. 

 
 In: 

 
Artikel 3: Te behartigen belangen 
De Regeling wordt getroffen in het belang van een zo doelmatig mogelijke uitvoering van 
werkzaamheden met betrekking tot: 
a. de heffing en invordering van belastingen, heffingen en rechten; 
b. de Wet waardering onroerende zaken; 



 

 

c. de Wet basisregistraties adressen en gebouwen; 
d. de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken; 
e. de administratie van vastgoedgegevens; 
f. het verstrekken van vastgoedgegevens aan de Deelnemers en derden. 

 
2. Artikel 4: Bevoegdheden 

 
Van: 

 
 Artikel 4: Bevoegdheden 

1. Ter behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen dragen de Deelnemers aan het 
SVHW de bevoegdheden over, welke benodigd zijn voor de uitvoering van de 
werkzaamheden met betrekking tot de heffing en invordering van de belastingen, heffingen 
en rechten als aangegeven in de aan deze Regeling gehechte bijlage, de administratie van 
vastgoedgegevens, het verstrekken van vastgoedgegevens aan de Deelnemers en 
derden, de Wet waardering onroerende zaken en de Wet basisregistraties adressen en 
gebouwen. 

2. De Deelnemers geven elkaar wederzijdse toestemming om de bevoegdheid tot heffing en 
invordering van andere belastingen, heffingen en rechten als bedoeld in het eerste lid, over 
te dragen aan het SVHW. Het Dagelijks bestuur neemt de bevoegdheden als bedoeld in de 
vorige volzin op in de bij deze Regeling behorende bijlage, zendt deze bijlage aan de 
Deelnemers, en draagt er zorg voor dat het bestuur van de gemeente Cromstrijen de 
bijlage zendt aan gedeputeerde staten van de provincies waarin de Deelnemende 
rechtspersonen zijn gelegen. 

3.  Aan het SVHW worden geen verordenende bevoegdheden toegekend. 
 

In: 
 

Artikel 4: Bevoegdheden 
1.  Ter behartiging van de in artikel 3 genoemde belangen dragen de Deelnemers aan het 

SVHW de bevoegdheden over, welke benodigd zijn voor de uitvoering van de 
werkzaamheden met betrekking tot de heffing en invordering van de belastingen, heffingen 
en rechten, de Wet waardering onroerende zaken, de Wet basisregistraties adressen en 
gebouwen en de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, de administratie van 
vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de Deelnemers en 
derden, een en ander als aangeven in de aan deze Regeling gehechte bijlage, die met 
inachtneming van het bepaalde in het tweede lid door het Dagelijks bestuur wordt 
opgesteld en bijgehouden. 

2. De Deelnemers geven elkaar wederzijdse toestemming om de bevoegdheden als bedoeld 
in het eerste lid, voor zover die niet reeds zijn overgedragen, over te dragen aan het 
SVHW. Het Dagelijks bestuur neemt de bevoegdheden als bedoeld in de vorige volzin op 
in de bij deze Regeling behorende bijlage, zendt deze bijlage aan de Deelnemers, en 
draagt er zorg voor dat het bestuur van de gemeente Cromstrijen de bijlage zendt aan 
gedeputeerde staten van de provincies waarin de Deelnemende rechtspersonen zijn 
gelegen. 

3. Aan het SVHW worden geen verordenende bevoegdheden toegekend. 
  



 

 

 
Inwerkingtreding 
 
Dit besluit treedt in werking de dag na publicatie. 
 

Aldus besloten in de openbare vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Albrandswaard van . 

De secretaris, De burgemeester, 

 

 

 

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

 


