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Aan de Gemeenteraad
1. Inleiding
De gemeente Texel wil als één van de vijf Waddeneilanden in navolging van de gemeente Ameland
en Vlieland met de gemeente Leeuwarden samenwerken op terrein van belastingen.
2. Achtergrond en aanleiding
De gemeenteraad van Texel heeft begin 2012 de notitie ‘Naar een slagvaardiger en compactere
organisatie’ vastgesteld. Aanleiding voor deze notitie was dat de gemeente Texel geconfronteerd werd
met een aantal grote uitdagingen: de ontwikkeling naar een daadkrachtige en compactere overheid,
bezuinigingen, de noodzaak tot samenwerken, behoud, maar ook de ontwikkeling van kwaliteit van de
dienstverlening en tegelijkertijd het behoud van de bestuurlijke autonomie. In de notitie wordt de
strategische visie op de organisatie beschreven richting een regiegemeente; ‘niet alles meer zelf
doen maar meer in samenwerking met andere gemeenten en organisaties’. Onderdeel van deze
strategische visie was onder anderen de belastingsamenwerking met andere gemeenten en
organisaties te onderzoeken.
De gemeente Texel geeft hierna verschillende verkenningen gedaan om de backofficetaken voor
belastingen onder te brengen bij Cocensus of bij de gemeente Hollands Kroon. Cocensus is een
samenwerkingsverband (Wgr) die voor elf gemeenten in Noord Holland de lokale belastingtaken
uitvoert. De gemeente Hollands Kroon is ontstaan naar een herindeling in 2012. Texel geeft aan dat
Cocensus geen voorkeur heeft, want dan moeten ze toetreden tot de Gemeenschappelijke regeling
Cocensus. Het toetreden tot een gemeenschappelijke regeling ligt gevoelig bij de Gemeenteraad van
Texel, met het oog op de bestuurlijke zelfstandigheid van Texel. De gemeente Hollands Kroon heeft
aangegeven geen samenwerking met Texel op het terrein van de lokale belastingen te willen.
Via het Samenwerkingsverband ‘De Waddeneilanden’, waarin Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland
en Schiermonnikoog samenwerken, vernam Texel de positieve ervaringen van Vlieland en Ameland
die hun backofficetaken voor belastingen door ons laten uitvoeren.
Bovenstaand was voor het college van de gemeente Texel aanleiding om eind 2015 het verzoek te
doen om gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken om de uitvoering van de backoffice taken
voor belastingen onder te brengen bij de gemeente Leeuwarden.

3. Uitkomsten gezamenlijk onderzoek
Naar aanleiding van bovenstaand verzoek is begin 2016 gestart met het gezamenlijk onderzoek,
waarbij enerzijds voorzien moest worden in de behoeftes van Texel en anderzijds ons leidend
uitgangspunt dat de belastingheffing voor Texel zoveel mogelijk gedaan wordt op de manier waarop
wij de belastingprocessen uitvoeren, gestand moest worden gedaan. De belangrijkste uitkomsten van
het gezamenlijk onderzoek zijn:
 Texel wil dat Leeuwarden alle backoffice belastingprocessen; heffen, waarderen en innen
(inclusief WOZ-objectenbeheer en kadastrale verwerking) gaat uitvoeren;
 Ingangsdatum 1 januari 2018;
 Texel zal de eigen belastingverordeningen gaan aanpassen aan de heffingssystematiek van
Leeuwarden;
Ook heeft de gemeente Texel aangegeven dat men het erg belangrijk vindt om de dienstverlening van
de belastingtaak aan de Texelse burger op een professionele wijze uit te kunnen (blijven) voeren en
ziet de gemeente Leeuwarden daarbij als de juiste samenwerkingspartner.
4. Overwegingen voor de belastingsamenwerking.
Uitgangspunt voor samenwerking met andere gemeenten is dat deze moet passen binnen de
bestaande beleidskaders van de gemeente Leeuwarden. In april 2014 en mei 2016 bent u
geïnformeerd over het samenwerkingspotentieel dat aanwezig is op het terrein van de gemeentelijke
belastingen. In onze brief van april 2014, waarin wij u hebben geïnformeerd over de uitkomsten van
een onderzoek naar de haalbaarheid en wenselijkheid van outsourcing van de gemeentelijke
belastingen, hebben wij u geïnformeerd over onze visie in dit verband. De daar aangegeven lijn,
namelijk het uitbouwen van de centrumgemeenterol heeft inmiddels meer inhoud gekregen door de
belastingsamenwerking met Leeuwarderadeel, Vlieland en Ameland. Deze ontwikkellijn zal ook voor
de komende jaren worden aangehouden waarbij actief gewerkt zal worden aan het uitbreiden van de
samenwerking en het maximaal benutten van de potentiele synergievoordelen.
De belastingsamenwerking met de gemeente Texel past in deze ontwikkellijn.
5. Risico’s
Financiële risico’s
Er ligt een solide financiële calculatie voor zowel de structurele kosten als de incidentele projectkosten
voor de implementatie. De gemeente Texel is akkoord met de door ons afgegeven kostenindicatie.
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