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Wijziging tekst gemeenschappelijke regeling BSGR t.b.v. toetreding gemeente Velsen tot BSGR per 
1 januari 2021. 
 
 
Voorstel 

Op 2 april jl. heeft het algemeen bestuur van de BSGR ingestemd met de toetreding van de 

gemeente Velsen tot de BSGR per 1 januari 2021. Het college van burgemeester en wethouders van 

de gemeente Velsen heeft aangegeven dat zij de volledige belastingtaak (de heffing en inning van 

alle door hen op te leggen heffingen) en de uitvoering van de Wet woz bij de BSGR wensen onder te 

brengen. De gemeenteraad van de gemeente Velsen heeft in haar vergadering van 28 mei 

toestemming verleend aan het college van Velsen om toe te treden tot de BSGR.  

Om de toetreding van de gemeente Velsen te kunnen formaliseren dienen nog de volgende stappen 

te worden gezet: 

1. De tekst van de Gemeenschappelijke Regeling  van de BSGR dient te worden aangepast. Nu 

er een nieuwe deelnemer toetreedt tot het samenwerkingsverband dient dit ook in de tekst 

van de Gemeenschappelijke Regeling te worden opgenomen. Deze tekst dient door het 

algemeen bestuur van de BSGR te worden vastgesteld. Naast enige van de in artikel 5 van 

de Gemeenschappelijke Regeling genoemde heffingen draagt de gemeente Velsen nog de 

navolgende heffingen over: 

 BIZ IJmuiden centrum; 

 BIZ midden havengebied; 

 BIZ Santpoort-Noord; 

 leges; 

 lijkbezorgingsrechten; 

 marktgelden; 

 parkeerbelasting; 

 roerende woon- en bedrijfsruimten; 

  standplaatsgelden; 

 watertoeristenbelasting. 

Dat wil zeggen dat deze conform artikel 6 van de Gemeenschappelijk Regeling in de bijlage 

nog afzonderlijk moeten worden vermeld. 

2. Nadat de tekst van de Gemeenschappelijke Regeling door het algemeen bestuur is 

vastgesteld, dient deze ter instemming te worden voorgelegd aan alle dagelijks besturen van 

de deelnemers die deel uitmaken van de BSGR en het dagelijks bestuur van de gemeente 

Velsen. 
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3. De dagelijks besturen van de deelnemers dienen op hun beurt toestemming te verkrijgen van 

hun algemeen bestuur om in te mogen stemmen met de toetreding van een nieuwe 

deelnemer tot de BSGR. 

4. Zodra alle dagelijkse besturen, na daartoe verkregen toestemming van hun algemeen 

bestuur, ingestemd hebben met de gewijzigde tekst van de Gemeenschappelijke Regeling 

kan de nieuwe tekst ter publicatie in de Staatscourant worden aangeboden. Pas daarna is de 

toetreding van Velsen tot de BSGR formeel rond. 

 

Advies 

Het Algemeen bestuur wordt gevraagd: 

 kennis te nemen van het advies ‘Wijziging tekst gemeenschappelijke regeling BSGR t.bv. 

toetreding gemeente Velsen tot BSGR per 1 januari 2021’;  

 in te stemmen met de voorgelegde tekst van de ‘Gemeenschappelijke Regeling 

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2021’, 

dit onder voorbehoud dat de betrokken besturen instemmen met de toetreding van de 

gemeente Velsen tot de BSGR. 

 

Besluit 

Besloten conform advies Ja 

De voorzitter  

De secretaris  

 


