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Geachte mevrouw Van den Heuvel - van Raaij,
Het college van dijkgraaf en hoogheemraden (D&H) heeft op 15 oktober jl. van uw hand een serie
vragen ontvangen over belastingsamenwerking. Met deze brief beantwoorden wij uw vragen.
Hieronder geven wij uw schrijven weer, alsmede de beantwoording van uw vragen.
In het bestuurlijk programma van het HHNK wordt gesproken over (het belang van) intensieve
samenwerking. Vele waterschappen doen al aan belastingsamenwerking met gemeenten en zijn zeer
succesvol. Elders in het land dus een beproefd concept.
Ook de 7 Westfriese gemeenten komen graag tot een samenwerking inzake belastingheffing m.a.w.
een gezamenlijke organisatie welke de OZB en Waterschapsbelasting regelen.
Er is een rapport gemaakt en hieruit blijkt dat deze samenwerking voor alle partijen voordelig is. De
7 Westfriese gemeenten hebben een gesprek gehad met het HHNK over deze samenwerking inzake
belastingheffing. Het HHNK heeft dit, tot op heden, niet opgepakt. Zo is ons althans gemeld.
De fractie van de VVD wil graag antwoorden op de volgende vragen:
1.

Kunt u aangeven wat de redenen van het HHNK waren/zijn om ( nog) niet over te gaan tot
genoemde samenwerking?
In het collegeprogramma is aangegeven dat op het terrein van de belastingheffing en
invordering wordt onderzocht of door een samenwerking met andere overheden de
maatschappelijke kosten kunnen worden verlaagd. Een verkenning naar verschillende vormen
van belastingsamenwerking wordt op dit moment afgerond. In de 1e helft van 2016 hopen wij
met u in gesprek te gaan over deze verkenning.

2.

Is het college voornemens om dit onderwerp binnenkort weer op te pakken?
Zie de beantwoording van vraag 1.
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3.

De VVD fractie wenst graag een inhoudelijke behandeling van dit onderwerp binnenkort m.a.w.
wilt u dit onderwerp agenderen?
Doelstelling van het D&H is om het CHI in de 1e helft van 2016 te informeren over de
uitkomsten van de verkenning.

4.

Graag ontvangen wij het rapport, waaruit blijkt dat samenwerking op dit gebied voor alle
partijen voordelig is.
Wij kunnen het rapport niet verstrekken omdat het volledige rapport zoals opgesteld door de 7
Westfriese gemeenten niet is vrijgegeven. In de verkenning naar de mogelijkheden tot
belastingsamenwerking wordt ook de wens van de zeven West-Friese gemeenten betrokken. In
de 1e helft van 2016 zullen wij dit onderwerp in samenhang met u bespreken.

Wij verwachten u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en hoogheemraden,
de secretaris,

de dijkgraaf,

M.J. Kuipers

drs. L.H.M. Kohsiek

