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Raadsvoorstel 
 
Onderwerp:  
Wijziging GR SVHW 2015 
 

Commissie:  
  

BBVnr: 
1171309 

Portefeuillehouder:  
Graaff, van der H.J. 

Gemeenteraad:  Raadsvoorstelnr.: 
1171313 

e-mailadres opsteller:  
k.djodikromo@bar-organisatie.nl  

 Openbaar 

 
Onderwerp 
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling (hierna: GR) Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie 
Heffing en Waardebepaling (SVHW) 2015 
 
Geadviseerde beslissing raad 
Het college toestemming te verlenen voor het instemmen met de wijzigingen van de artikelen 3 en 4 van 
de GR SVHW 2015. 
 
Inleiding 
Het SVHW opereert momenteel op basis van GR SVHW 2015.  
 
Deze GR sluit niet aan bij de actuele situatie en dient daarom gewijzigd te worden om toekomstige 
beperkingen te voorkomen bij het door Deelnemers aan SVHW overdragen van de bevoegdheid voor de 
uitvoering van de Wet kenbaarheid publieke rechtelijke beperking onroerende zaken (hierna: WKPB) en 
de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (hierna: Wet BAG). 
 
Beoogd effect 
Wijziging van de GR SVHW 2015. 
 
Argumenten 
1. Toestemming van de raad aan het college is nodig voor het instemmen met de wijziging van de GR 
SVHW 2015 

De wijziging van GR SVHW 2015 wordt slechts geëffectueerd nadat alle Deelnemers aan deze regeling 
hebben ingestemd met voorgestelde wijziging. E.e.a. conform artikel 24 lid 2 GR SVHW 2015. Voordat 
het College kan instemmen met deze wijziging is conform artikel 1 Wet gemeenschappelijke regelingen 
toestemming nodig van de gemeenteraad. 
 
2. De wijziging van artikel 3 van de GR SVHW  maakt het mogelijk voor het SVHW om de WKPB voor 
haar deelnemers uit te voeren  

De uitvoering van de WKPB is niet opgenomen in artikel 3 (Te behartigen belangen) van de GR SVHW 
2015, terwijl SVHW dit wel voor 14 deelnemende gemeenten uitvoert. Er kan worden betoogd, dat de 
WKPB onder artikel 3 lid c (administratie vastgoedgegevens) of lid e (Wet basisregistraties adressen en 
gebouwen) zou vallen. Dit is echter een impliciete aanname, waarbij het in de bijlage bij de GR SVHW 
2015 niet inzichtelijk wordt voor welke deelnemers SVHW de WKPB wel of niet uitvoert. Voor de 
zuiverheid is het noodzakelijk om artikel 3 aan te vullen met de uitvoering van de WKPB. 

 
3. Met de wijziging van artikel 4 van de GR SVHW 2015 is de wijze van overdracht van bevoegdheden 
met betrekking tot de uitvoering van de WKPB en de Wet BAG vastgelegd 
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De GR SVHW 2015 voorziet via artikel 4, dat Deelnemers elkaar wederzijds toestemming geven om de 
bevoegdheid tot heffing en invordering van belastingen, heffingen en rechten over te dragen aan het 
SVHW. Dit kan plaatsvinden door middel van het nemen van een delegatiebesluit door de Deelnemers. 
Aangezien de uitvoering van de WKPB en ook de uitvoering van de Wet BAG strikt genomen niet onder 
deze omschrijving vallen, is het niet mogelijk dat Deelnemers na de vaststelling van de GR SVHW 2015 
alsnog deze taken bij SVHW kunnen onder brengen. Dit is echter wel wenselijk. Om dit mogelijk maken 
dient artikel 4 aangevuld te worden met het kunnen overdragen van de bevoegdheden voor de uitvoering 
van de WKPB en de Wet BAG.  
 
  
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

1. Raadsbesluit (1171314) 
2. Collegebesluit (1171312) 
3. Aanbiedingsbrief DB van het SVHW (1171315) 
4. Collegevoorstel (1171310) 

 
 
Poortugaal, 24 januari 2017 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de loco-secretaris, de burgemeester, 

  
Dick Mol drs. Hans-Christoph Wagner 
 


