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Raadsvoorstel 
 

Onderwerp: Vaststelling 
aansturingsscenario 
Samenwerkingsverband 
Vastgoedinformatie, Heffing en 
Waardebepaling (SVHW) 

 Agendapunt: 
 

Commissie:  
 
 

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

Portefeuillehouder: Graaff, van der 
H.J. 

Openbaar 

BBVnummer: 1259218 Raadsvoorstelnr: 1259238  

 
Onderwerp 
Vaststelling aansturingsscenario SVHW 
 
Geadviseerde beslissing 

1. Vast te stellen het aansturingsscenario  bijrijder voor het SVHW  
2. Het instrument inhoudelijk overleg met de accounthouder binnen de Verbonden Partij (VP) 

wordt gebruikt om aan dit scenario invulling te geven.  
 

 
Inleiding 
In april 2016 heeft de raad de Nota Verbonden Partijen (1074843) vastgesteld. Om de raad te 
ondersteunen in de sturing op verbonden partijen is er een Handleiding Verbonden Partijen opgesteld 
(1204370). Als uitvloeisel daarvan wordt voor iedere verbonden partij een advies opgesteld over welk 
aansturingsscenario het beste past. Dit advies is de uitkomst van het proces van positiebepaling 
waarbij de governance-scan/risicicoscan van de verbonden partij besproken is door de accounthouder 
en portefeuillehouder. Het advies bevat de voorgestelde keuze voor het scenario en van passende 
instrumentarium. Met de keuze voor een scenario wordt de mate van betrokkenheid en aandacht voor 
de verbonden partij bepaald.  
 

Samenwerkingsverband 
Vastgoedinformatie, Heffing en 
Waardebepaling (SVHW) 

Vestigingsplaats Klaaswaal Gemeenschappelijke regeling 

Deelnemende partijen SVHW is een samenwerkingsverband van 20 gemeenten, waterschap 
Hollandse Delta en de Regionale Afvalstoffen Dienst Hoeksche Waard. 

Stemverhouding: 3,3% 

Openbaar belang: Het SVHW voert de belastingtaken uit voor Albrandswaard. Dit betreft de heffing en 
invordering van gemeentelijke belastingen en de waardebepaling van onroerende zaken in het kader van de 
Wet waardering onroerende zaken (hierna: Wet WOZ).  

Bestuurlijk belang: Bevoegdheden van het College met betrekking tot heffing en invordering belastingen, 
de uitvoering van de Wet WOZ is overgedragen aan de verbonden partij (hierna: VP). Het Algemeen 
Bestuur is het hoogste bestuursorgaan van het SVHW. De gemeente is vertegenwoordigd in de Ambtelijke 
Commissie: 1 lid (accounthouder VP) en het Algemeen Bestuur: 1 lid (Wethouder Financiën). 

Financiële positie - Verbonden partij Financieel belang - gemeente 

 01-01-2018 31-12-2018 Aandelenkapitaal  0 
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Eigen vermogen  690.000  690.000 Leningen/garantstellingen  0 

Vreemd vermogen 5.375.000 5.652.000 Bijdrage gemeente 2017 193.000 

Resultaat 2018 0  

Risico's: Het uitreden van deelnemers, regelgeving en het niet kunnen voldoen aan de landelijke 
kwaliteitseisen, overtreding van de Wet Datalek. 

Sturingscenario: Bijrijdersrol  

 
Beoogd effect 
De raad geeft optimaal sturing aan het SVHW die belastingtaken voor Albrandswaard uitvoert.  
 
Argumenten 
 
1.1. Om toch nog invloed uit te kunnen uitoefenen op de uitvoering van de aan SVHW uitbestede 

belastingtaken   
De volledige controle op de uitvoering van de aan het SVHW uitbestede belastingtaken van 
Albrandswaard ligt in handen van het Dagelijks Bestuur en de directie van het SVHW. Het 
zeggenschap van Albrandswaard in de gemeenschappelijke regeling SVHW is niet in die mate (zie 
hiervoor stemverhouding van 3,3 %) dat makkelijk gekozen kan worden voor de bestuurdersrol. 
Daarnaast moet er behoefte bestaan voor de bestuurdersrol in het SVHW. Daar is thans geen sprake 
van.  
Aangezien de belastingtaken die het SVHW voor Albrandswaard uitvoert, de burgers van 
Albrandswaard raken en het beleid op het gebied van de gemeentelijke belastingen bepaald en 
vastgesteld wordt door de gemeenteraad van Albrandswaard, wil het bestuur of het college van 
Albrandswaard toch nog enige invloed uitoefenen op de uitvoering van die belastingtaken. Dit kan 
door te kiezen voor een bijrijdersrol. 
 
2.1. Door regelmatig inhoudelijk overleg met accounthouder kan worden geanticipeerd op actuele en 
toekomstige ontwikkeling 
De afstemming wordt verbeterd door regulier overleg tussen Taakhouders, portefeuillehouder en 
accounthouder. Bij een positie als bijrijder is het belangrijk goed op de hoogte te zijn van het 
functioneren van de VP. Daarom is er vanuit de gemeente ambtelijk overleg met de accounthouder 
binnen de VP van belang. 
 
Kanttekeningen 

1. Door het SVHW wordt achteraf verantwoording afgelegd  
In de bijrijdersrol heeft Albrandswaard geen directe invloed op de dagelijkse bedrijfsvoering van de 
VP. De gemeenteraad van Albrandswaard stelt van tevoren het tarievenbeleid (hoogte van de 
tarieven) en de begroting (raming van de opbrengsten) wel vast, maar wordt jaarlijks pas achteraf door 
het SVHW in kennis gesteld over het gevoerde (financieel) beleid van de VP. Tenslotte kan de 
rekenkamercommissie achteraf bij de VP onderzoek laten doen indien daartoe de behoefte bestaat.     
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Communicatie 

Het aansturingsscenario is bedoeld voor intern gebruik.  
 
Uitvoering 
Interne afstemming.  
 
Bijlagen 

1. Raadsbesluit (1259242) 
2. Governance-scan  SVHW (1259243) 

 
 
Poortugaal, 12 september 2017 
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

  

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 

 

 
 


