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ONDERWERP 
Jaarverslag 2020 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) 
 
SAMENVATTING 
De gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 
(GBKZ) stelt jaarlijks het jaarverslag samen. De stuurgroep GBKZ stelt op grond 
van artikel 3 jo. artikel 8 van de regeling het jaarverslag vast. Vervolgens wordt het 
jaarverslag ter kennisname naar de deelnemende gemeenten gestuurd. 
 
JURIDISCH EN BESLUITKADER 
Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2018:  
- artikel 3 stuurgroep;  
- artikel 6 verantwoording;  
- artikel 9 financiële bepalingen.  
 
Gemeente Bloemendaal is de centrumgemeente van de regeling. De stuurgroep 
GBKZ bestaat uit de verantwoordelijke wethouders van de drie deelnemende 
gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort. Voor de gemeente 
Heemstede is dat de wethouder financiën. 
 
BESLUIT B&W 
1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2020 GBKZ;  
2. Dit collegebesluit ter kennisname te brengen van de commissie Middelen (C-
stuk). 
 
AANLEIDING 
In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen dat de stuurgroep GBKZ het 
jaarverslag vaststelt. Het jaarverslag 2020 is vastgesteld tijdens de stuurgroep van 
3 juni 2021. Vervolgens wordt het jaarverslag ter kennisname naar de colleges van 
B&W van de deelnemende gemeenten gestuurd. In het kader van de 
informatieplicht naar de raad wordt dit jaarverslag als C-stuk naar de leden van de 
commissie Middelen gestuurd. 
 
MOTIVERING 
Belangrijke aandachtspunten in het jaarverslag zijn: 

• Toename van het aantal WOZ bezwaren onder meer als gevolg van de 
forse waardeontwikkeling en aanzuigende werking van de No Cure No Pay 
bureaus; 

• Er heeft een internetconsultatie plaatsgevonden over de voorgestelde 
wijziging van het Besluit proceskosten. Dit voorstel verhoogt de 
puntwaarde voor door een derde beroepsmatig verleende rechtsbijstand in 
de fase van beroep en hoger beroep met 40% van € 512 naar € 717. Na 
deze internetconsultatie is de teneur vanuit de gemeenten om het voorstel 
niet door te laten gaan; 
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• Ontwikkeling digitalisering. Een toename van aansluitingen op landelijke 
voorzieningen vergt een andere manier van werken waarbij 
gegevensbeheer een prominentere rol speelt op technisch gebied binnen 
GBKZ; 

• Met belastingsamenwerking Bollenstreek is afgesproken een eerste 
verkenning te doen of Belastingsamenwerking Bollenstreek en GBKZ iets 
voor elkaar kunnen betekenen; 

• GBKZ heeft een contract gesloten met deurwaarderskantoor Cannock 
Chase Public. De dwanginvordering heeft momenteel slagingspercentage 
van 70% voor Heemstede; 

• In verband met de invoering van de Omgevingswet heeft de VNG een 
werkmodel legesverordening 2022 beschikbaar gesteld. Dit werkmodel kan 
niet zonder meer door de gemeente worden overgenomen. De gemeente 
zal in samenwerking met GBKZ de nieuwe legesverordening opstellen; 

• GBKZ heeft vanwege het 12,5 jarig bestaan in 2020 een minisymposium 
georganiseerd; 

 
FINANCIËN 
In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de gerealiseerde productie 
en financiën. De belastingopbrengsten 2020, de oninbare vorderingen en de 
periodieke bijdragen 2020 aan GBKZ zijn verantwoord in de jaarstukken 2020 van 
de gemeente Heemstede, die op 24 juni 2021 door de raad is vastgesteld. 
 
BIJLAGEN 
Jaarverslag 2020 GBKZ 


