
Concept Gemeenschappelijke regeling  
 Belastingen Alkmaar - Bergen
 
 
De colleges van burgemeester en wethouders van de Gemeenten Bergen en Alkmaar, 
 
ieder voor zover het hun eigen bevoegdheden aangaat, 
 
na het verkrijgen van toestemming overeenkomstig artikel 1, tweede lid van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen (Wgr) van de gemeenteraad Alkmaar d.d……, en de gemeenteraad 
Bergen d.d. …, 
 
overwegende dat burgemeester en wethouders van Alkmaar en Bergen de uitvoering van de 
gemeentelijke belastingen en de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) van Bergen 
in handen willen leggen van de gemeente Alkmaar. 
 
Overwegende dat de regeling voor de gemeente Bergen zal leiden tot: 

• het verbeteren van de dienstverlening voor burgers en bedrijven; 
• het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering;  
• het komen tot efficiencyverbeteringen en 
• het behoud van gemeentelijke autonomie ten aanzien van het belastingbeleid. 

 
Overwegende dat de regeling voor de gemeente Alkmaar zal leiden tot: 

• de door Alkmaar gewenste regionale samenwerking 
• het verbreden van het draagvlak van de uitvoeringsorganisatie van de heffing en 

invordering van belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ; 
• het verminderen van de afbreukrisico’s en 
• een toename van de mogelijkheden om efficiencywinst te genereren. 

 
 
 
gelet op het bepaalde inde Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Wet waardering 
onroerende zaken 
 
besluiten  
 
aan te gaan de volgende gemeenschappelijke regeling: 
 
  
Gemeenschappelijke regeling Belastingen Alkmaar - Bergen 
 
 
Artikel 1 Doel en reikwijdte Regeling 
 
De gemeente Bergen zal  werkzaamheden, zoals nader omschreven in de in artikel 2 bedoelde 
dienstverleningsovereenkomst, op het gebied van de heffing en invordering van gemeentelijke rechten 
en belastingen alsmede  werkzaamheden betreffende de uitvoering van de Wet WOZ door de 
gemeente Alkmaar laten verrichten 

1. De Regeling wordt getroffen ter behartiging van het belang van een goede en doelmatige 
uitvoering van de taken van de Gemeenten Alkmaar en Bergen op het gebied van de heffing 
en invordering van gemeentelijke rechten en belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ.  

2. De gemeente Alkmaar wordt belast met de uitvoering van de in het eerste lid genoemde 
belastingtaken.  

 
Artikel 2 Dienstverleningsovereenkomst 
 
De gemeenten Alkmaar en Bergen sluiten een dienstverleningsovereenkomst af om het in artikel 1 
gestelde doel te realiseren. De gemeente Bergen is de opdrachtgevende gemeente en de gemeente 
Alkmaar de opdrachtnemende gemeente. 

   



 
In de dienstverleningsovereenkomst worden in ieder geval de volgende onderwerpen uitgewerkt: 

- de belastingtaken van de gemeente Bergen die door de gemeente Alkmaar worden 
uitgevoerd: 

- de daarbij behorende kwaliteitseisen. 
 

Artikel 3  Kosten 
 
De kosten verbonden aan de dienstverlening door de gemeente Alkmaar komen voor rekening van de 
gemeente Bergen.Dit wordt nader uitgewerkt in de dienstverleningsovereenkomst.   
 
Artikel 4 Beleid 
 
De bevoegdheid om beleid vast te stellen en te wijzigen op het gebied van de heffing en invordering 
van gemeentelijke rechten en belastingen en de uitvoering van de Wet WOZ, waaronder het 
vaststellen van verordeningen, blijft bij de bevoegde bestuursorganen van de individuele Gemeenten. 
 
Artikel 5  Personeel  
 
Het personeel van de gemeente Bergen gaat over naar de gemeente Alkmaar op basis van een door 
de Gemeenten vast te stellen plaatsingsplan, met toepassing van het ter zake door de gemeente 
Bergen vastgestelde Sociaal Plan, met dien verstande dat de rechtspositieregeling van de gemeente 
Alkmaar na overgang onverkort van toepassing is op het overgekomen personeel. 
 
Artikel 6 Overleg 
 
Jaarlijks vindt tussen de gemeentesecretarissen dan wel de door deze aangewezen vervanger(s) van 
de gemeenten Alkmaar en Bergen overleg plaats over de uitvoering en inhoud van de in artikel 2 
bedoelde overeenkomst. 
 
Artikel 7 Geschillen 
 

1. De Gemeenten verplichten zich om in geval van geschillen over de inhoud en uitvoering van 
deze Regeling met elkaar in overleg te treden waarbij zal worden getracht dergelijke 
geschillen in der minne te beslechten. 

2. Indien niet in der minne tot een oplossing wordt gekomen zullen de partijen het geschil 
voorleggen aan gedeputeerde staten van Noord-Holland, conform artikel 28 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen.  

 
 
Artikel 8  Duur en opzegging 
 

1. De Regeling treedt in werking op 1 januari 2010 en wordt aangegaan voor een periode van 5 
jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. 

2. Opzegging door een gemeente is mogelijk na ommekomst van de eerste periode van 5 jaar 
en met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 24 maanden. 

3. Na opzegging geven de deelnemers een onafhankelijke externe deskundige opdracht de extra 
kosten die veroorzaakt worden door de opzegging voor de andere gemeente te bepalen. Deze 
opstelling van de extra kosten is bindend. De uittredende deelnemer is gehouden de extra 
kosten, inclusief de onderzoekskosten van de accountant, binnen zes maanden na de 
vaststelling door de accountant te voldoen.  

 
 

 
Artikel 9 Slotbepalingen 
 
 .  
1. De regeling, de betrokken belastingtaken en de kosten worden één maal in de twee jaar 

geëvalueerd. Indien uit deze evaluaties blijkt dat de kosten door efficiency voor- of nadeel 
aangepast dienen te worden, zullen de meer- of minder kosten naar rato van het aantal 

   



bewoners van de gemeenten gedragen dan wel ten goede komen aan de gemeenten. Bij 
aanpassing van de uit te voeren belastingtaken worden de daaraan verbonden meerkosten in 
onderling overleg vastgesteld. 2.  Het college van Alkmaar zendt de Regeling 
aan gedeputeerde staten van de provincie Noord-Holland. 

3.  De Colleges dragen op de binnen hun gemeente gebruikelijke wijze zorg voor bekendmaking 
van de Regeling. 

4. De Regeling wordt aangehaald als “Gemeenschappelijke Regeling Belastingen Alkmaar - 
Bergen”. 

 
Aldus vastgesteld door de Colleges van burgemeester en wethouders van de Gemeenten: 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Bergen,  
Namens deze, 
 
 
 
 
  . 
  
 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Alkmaar, 
Namens deze, 
 
 
 
 
 
 

   


