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ONDERWERP 
Managementrapportage 2020 Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) 
 
SAMENVATTING 
Jaarlijks stelt het intergemeentelijk samenwerkingsverband GBKZ een 
managementrapportage (marap) op. GBKZ is belast met de heffing en inning van 
gemeentelijke belastingen. De marap 2020 heeft betrekking op de periode januari 
tot en met juli. Enkele relevante punten in de marap zijn de stand van zaken van 
de afwikkeling van het faillissement deurwaarders- en incassokantoor, de 
afhandeling van de kwijtscheldingsverzoeken en administratieve beroepen en de 
toename van het aantal WOZ-bezwaren. 
De stuurgroep GBKZ heeft op 17 september 2020 de marap 2020 vastgesteld. 
 
JURIDISCH EN BELEIDSKADER 
Artikel 6 lid 2 Gemeenschappelijke regeling Gemeentebelastingen Kennemerland 
Zuid 2018 
 
BESLUIT B&W 
1. De marap 2020 van GBKZ voor kennisgeving aan te nemen; 
2. Dit besluit ter kennisname te brengen van de commissie Middelen (C-stuk). 
 
AANLEIDING 
De deelnemende gemeenten worden door GBKZ geïnformeerd aan de hand van 
een managementrapportage (marap). Deze geeft op een beknopte wijze inzicht in 
de actuele stand van zaken bij GBKZ waarbij een en ander is gesplitst naar de 
verschillende gemeenten. Er wordt inzicht gegeven in de bedrijfsvoering van 
GBKZ. Daarnaast kan de ontwikkeling van de belastingopbrengsten van de 
individuele gemeenten via de marap gemonitord worden. 
 
MOTIVERING 
Uit de marap blijkt dat GBKZ de doelstellingen uit het Bedrijfsplan 2020 
grotendeels heeft gehaald. Voor een uiteenzetting van de marap wordt verwezen 
naar bladzijde 5 van deze rapportage. Enkele relevante punten worden hierna 
toegelicht. 
 
Faillissement deurwaarders- en incassokantoor 
De curator is nog bezig met de afwikkeling van het faillissement. Door GBKZ is een 
vordering ingediend voor het op 8 augustus 2019 op de tussenrekening aanwezig 
saldo. Inmiddels is duidelijk dat het saldo van de kwaliteitsrekening, na aftrek van 
de kosten, niet toereikend is om daarvan uitkeringen aan rechthebbenden te doen. 
In de najaarsnota 2019 is al rekening gehouden met de verwachte schade van de 
oninbare faillissementsvordering (€ 21.000). 
 
Afhandeling kwijtscheldingsverzoeken en administratieve beroepen 
GBKZ besteedt de afhandeling van de verzoeken om kwijtschelding uit aan 
Cannock Chase Public die hiervoor specialisten in dienst hebben. Tevens hebben 
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zij de kwijtscheldingsaanvragen die bij de inmiddels failliete deurwaarder PB 
overheden in behandeling waren, in behandeling genomen. De verzoekschriften 
zijn helaas niet volgens afspraak binnen zes weken afgehandeld. Op 1 augustus 
waren er echter nog 26 van de 388 kwijtscheldingsverzoeken in behandeling. 
 
Toename WOZ-bezwaren 
In de verslagperiode springt de toename van het aantal WOZbezwaren het meest 
in het oog. Dit sluit aan bij het landelijk beeld. De omvang bovenop de toename in 
eerdere jaren brengt met zich mee dat dit niet langer opgevangen kan worden 
binnen de bestaande formatie. Uiteraard blijft GBKZ sturen op afhandeling binnen 
de daarvoor bestemde termijnen. De extra inhuur leidt mogelijk tot overschrijding 
van de budgetten. Hierover kan aan het einde van het jaar meer duidelijkheid 
gegeven worden.  
 
Vaststelling 
De stuurgroep GBKZ heeft op 17 september 2020 de marap 2020 vastgesteld. 
B&W van de centrumgemeente Bloemendaal heeft op 29 september 2020 
besloten kennis te nemen van de marap 2020 GBKZ. 
 
FINANCIËN 
De deelnemende gemeenten betalen een vooraf afgesproken bijdrage aan GBKZ. 
Daarnaast worden gemaakte proceskosten en de invorderingsresultaten met de 
deelnemende gemeenten verrekend. In de marap 2020 ontwikkelt de bijdrage van 
Heemstede zich volgens de raming. 
 
BIJLAGE 
Managementrapportage 2020 GBKZ 


