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ONDERWERP
Bedrijfsplan en begroting 2020 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)
SAMENVATTING
De gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) stelt
jaarlijks het bedrijfsplan en de begroting op. De stuurgroep GBKZ stelt o.g.v. artikel 3 jo.
artikel 8 van de regeling het bedrijfsplan en de begroting vast. Vervolgens wordt het
bedrijfsplan en de begroting ter kennisname naar de deelnemende gemeenten gestuurd.
JURIDISCH EN BELEIDSKADER
Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 2018:
- artikel 2 doel en reikwijdte van de regeling;
- artikel 3 stuurgroep;
- artikel 5 uitvoeringsorganisatie;
- artikel 6 verantwoording;
- artikel 7 beleid;
- artikel 8 bedrijfsplan;
- 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. Het Bedrijfsplan 2020 van GBKZ voor kennisgeving aan te nemen;
2. De Begroting 2020 van GBKZ voor kennisgeving aan te nemen;
3. Dit collegebesluit ter kennisname te brengen van de commissie Middelen (C-stuk).
AANLEIDING
Het bedrijfsplan is het jaarlijks planning, verantwoording- en sturingsdocument voor alle
taken en processen waarmee GBKZ in 2020 aan de slag gaat. Voor het eerst is er nu een
splitsing gemaakt tussen de begroting en de werkzaamheden. De begroting is vastgesteld
tijdens de stuurgroep van 12 september 2019. Het bedrijfsplan is als uitvoeringsplan 2020
vastgesteld tijdens de stuurgroep van 9 december 2019. Het bedrijfsplan 2020 is in de B&Wvergadering van de centrumgemeente van 7 januari 2020 behandeld.
MOTIVERING
Actuele ontwikkelingen zijn:
- gegevensbescherming;
- uitwerking informatieplan 2018-2020;
- taakstelling formatie als gevolg van uittreding gemeente Haarlemmerliede en
Spaarnwoude;
- werkdruk bezwaarproces, hoorzittingen woningwaardering en parkeren;
- Landelijke Voorziening WOZ (LV WOZ);
- samenwerking gemeente Velsen en gemeente Noordwijk;
- deurwaarder;
- gegevensverzamelingen en de controle daarop;
- ontwikkeling proceskosten;
- Omgevingswet;
- zelfevaluatie in het WOZ-proces.
Voor nadere toelichting op de actuele ontwikkelingen wordt verwezen naar pagina 3 t/m 6.
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FINANCIËN
Het bedrijfsplan beperkt zich tot de uitvoering van de werkzaamheden. In de begroting zit de
financiële uitwerking van het uitvoeringsplan. De financiële gevolgen zijn meegenomen in de
gemeentelijke begroting 2020.
PLANNING
GBKZ stuurt jaarlijks een begroting, bedrijfsplan, managementrapportage (marap) en een
jaarverslag naar de deelnemende gemeenten.
Op basis van het bedrijfsplan brengt GBKZ één keer per jaar een marap uit. De marap gaat
over de periode januari tot juli.
GBKZ legt aan de gemeenten voor 1 mei van ieder kalenderjaar door middel van een
jaarverslag rekening en verantwoording af over het daaraan voorafgaande kalenderjaar.
PARTICIPATIE EN COMMUNICATIE
De werkzaamheden van GBKZ zijn altijd in beweging. Daarin is de samenwerking met alle
betrokken collega’s van de deelnemende gemeenten een belangrijke succesfactor. Om die
samenwerking kracht bij te zetten organiseert GBKZ in 2020 een minisymposium met
workshops die voor een grote groep collega’s interessant zijn.
DUURZAAMHEID
n.v.t.
BIJLAGEN
 719995 - Bedrijfsplan 2020 Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid (GBKZ)
 719996 - Begroting 2020 Gemeentebelastingen Kennemerland-Zuid (GBKZ)
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