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Startgesprek InAxis experiment,
Naam experiment: 272 Geïntegreerde belastingaanslag Rivierenland
Datum startgesprek: 8 februari 2007

Aan het gesprek hebben deelgenomen:

Jacob Knoops, directeur middelen, Mw van Lieshout, communicatie adviseur AVRI en Mw. 

Sellesen, communicatie adviseur Waterschap

Doel startgesprek

De door InAxis mede gesubsidieerde experimenten betreffen projecten die innovatief en 

vernieuwend zijn. En daarmee zijn ze ook voor anderen binnen het openbaar bestuur 

interessant. De uitdaging voor de experimenten en voor InAxis is om zoveel kennis te halen 

uit de experimenten. Om het ‘kenniskompas” scherp te stellen worden startgesprekken 

gehouden.

Het doel van het startgesprek is in kaart brengen wat de potentiële kennisopbrengst is van 

het experiment en wat er georganiseerd moet worden tijdens en na het experiment om 

daadwerkelijk de geleerde lessen te verzamelen. Tevens wordt nagegaan welke 

ondersteuning daarbij wenselijk is en wat voor eventuele beleidsmatige verbindingen nuttig 

zijn.

Context van het project

De start van het experiment was een interdepartementaal onderzoek (IBO) naar de 

financiering van waterschappen. In de politieke discussie lag de keuze voor of 

Waterschappen een eigen belastinggebied zouden houden, of centraal gefinancierd zouden 

worden (vergelijk gemeentefonds). Er is gekozen voor het eerste. Daaraan is wel een 

taakstelling gekoppeld voor de Waterschappen van structureel 100 miljoen. De 

belastinginning moet goedkoper. De politieke discussie is daarmee een belangrijke aanleiding 

voor de samenwerking die Rivierenland (maar ook tal van anderen) nu opstarten.

Rivierenland is van mening dat de uitvoering van de belastinginning goedkoper kan. Vanuit 

de Unie van Waterschappen kwam tegelijkertijd het advies voor meer samenwerking. Dit zou 

op twee manieren kunnen; samenwerking met andere waterschappen, of samenwerking met 

gemeenten binnen het eigen gebied. Rivierenland ziet de laatste optie als veelbelovend 

(naast efficiency winst (kostenreductie) en verbetering van het klantencontact). Met de 

gemeente Tiel is een business case opgesteld, waarin gekeken werd naar de gezamenlijke 

heffingen met gemeenten en AVRI. Tiel wilde door, maar alleen als meer gemeenten mee 

doen. Het bleek dat de financiële voordelen het grootst zouden zijn bij de meest vergaande 

oplossing (d.i. een gemeenschappelijk belastingkantoor in de vorm van een 

gemeenschappelijke regeling, en uiteindelijk ook één geïntegreerd belastingformulier). Het 

belastingkantoor zorgt voor het hele administratieve proces (opleggen aanslag, inning, 

bezwaar- en klachtenafhandeling), de autonomie om de hoogte van de belasting vast te 

stellen blijft bij de afzonderlijk deelnemers. 

Op dit moment doen Rivierenland en AVRI de inning al gezamenlijk. Op 1 januari 2008 start 

de gemeenschappelijke organisatie met de gemeenten. Het belastingkantoor wordt 

gehuisvest bij het waterschap Rivierenland. 

De projectorganisatie bestaat uit een stuurgroep van gemeentesecretarissen, het AVI en het 

waterschap. Er ligt een zware nadruk op interne en externe communicatie. 
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Vanuit InAxis is  er gesproken over de verbinding met de VNG en AL Burger. InAxis zal 

contact opnemen met de Academie voor lokale belastingen, om te kijken of het onderwerp 

van één belastingaangifte biljet geschikt is voor hun jaarlijks belastingcongres (wellicht een 

gezamenlijk belastingcongres voor gemeenten en waterschappen )

Het innovatieve aspect van het experiment:

De aanvraag is innovatief omdat:

‘Het is de bedoeling dat op termijn alle lokale belastingen van gemeenten, waterschap en 

afvalverwijderaar via één aanslag verlopen. Voor zover bekend is dat nog nergens op deze 

wijze georganiseerd’.

Het achterliggende probleem waar dit experiment een oplossing voor wil 
bieden

Efficiënte en goedkopere uitvoering van de belastinginning, betere dienstverlening aan klant.

Zijn er nog andere oplossingsmogelijkheden overwogen?

Aansluiting bij het Waterschapshuis is overwogen. Het waterschapshuis is daar echter nog 

niet ver genoeg voor in de ogen van Rivierenland. Daarnaast speelt mee dat hier ook 

gemeenten betrokken zijn: het gaat om een gemeenschappelijk aanslagbiljet met gemeenten. 

Deze partijen zijn niet gebonden aan het Waterschapshuis.

De te behalen resultaten

Een functionerende applicatie voor de geïntegreerde aanslag, zodat in 2008 de 

geïntegreerde aanslag kan worden opgelegd.

Voortbouwen op bestaande kennis
N.v.t.

De uitdagingen voor het experiment

De belangrijkste uitdagingen voor het experiment zijn:

 De autonomie, de afzonderlijke herkenbaarheid en eigen identiteit van deelnemers is 

voor sommige bestuurders nog een vraagstuk. Lukt het om die herkenbaarheid te 

behouden?

 Ook de praktische vraag: Waar komt het loket voor de burger? houdt bestuurders bezig. 

‘Indien nodig komt het loket naar de burger thuis’ is nu het uitgangspunt. Ook is er 

gedacht aan een soort trefpunt om vragen van burgers te beantwoorden. De uitdaging is 

om het proces zo vorm te geven dat deze constructies nauwelijks of niet nodig zijn.

 Slagen we erin om het gezamenlijk belastingkantoor en de geïntegreerde aanslag op de 

agenda van de bestuurlijk/ambtelijke top te houden. Voor hen is het maar een klein 

aspect. In verband met de benodigde commitment  is er daarom een stuurgroep van 

gemeentesecretarissen opgericht.

 Lukt het om de efficiencywinst te realiseren?

 De grootste uitdaging op dit moment is de ICT. Het product (een geïntegreerde aanslag) 

is nog niet op de markt, dus ook nog niet beproefd. Onder andere om deze reden is 

ervoor gekozen het geïntegreerde aanslagbiljet het sluitstuk te laten zijn van de totale 

organisatie ontwikkeling. Een tweede reden voor deze fasering in tijd is om het personeel 

de gelegenheid te geven aan de nieuwe werksituatie (in een gemeenschappelijke 

regeling) te wennen. 
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Wat is de kennisverwachting van InAxis

- Het concept van één geïntegreerde belastingaanslag en bewijs dat dat kan.

- Inzicht in wat je daarvoor onderling moet regelen en afspreken.

- Inzicht in wat burgers daarvan vinden.

- Inzicht in wat bestuurders en politici daar uiteindelijk van vinden.

- ICT oplossingen.

Kennisagenda; de potentiële kennisproductie van het experiment

Dit experiment gaat gericht werken aan de volgende kennis:

Opsomming

Kennisagenda gerubriceerd

Strategisch/

bestuurlijk niveau

 De autonomie: lukt het om de herkenbaarheid en eigen identiteit van deelnemers  

te behouden naar tevredenheid van de bestuurders?

 Levert het efficiencywinst op en wordt de burger er blij van?

 Wat moet je onderling regelen en afspreken bij zo’n geïntegreerde aanslag op 

bestuurlijk niveau

Inhoudelijk 
organisatiekundig

 Beschrijvingen van het proces

 ICT-applicatie

 Inzicht in noodzaak tot ‘hulpconstructies’ als informatie op lokatie

 Inzicht in noodzakelijke kennis en vaardigheden van medewerkers / 

trainingsmodules

 Inzicht in bezwaar- en klachtenratio’s

Communicatie & 
overdracht 

 Formats van in- en externe communicatieplannen en bijbehorende middelen

 Formats van brieven en de aanslag zelf en inzicht of mensen het begrijpelijk vinden

Externe factoren
PM

Beleidsinhoudelijk
PM

Vervolgafspraken:

1. 12 juni 14.00 is er een vervolgafspraak bij het waterschap. Hierbij zal zo 

mogelijk de nieuwe directeur van de gemeenschappelijke regeling aanwezig 

zijn en desgewenst een lid van de stuurgroep.

2. InAxis stuurt het Magazine toe. 

3. Het waterschap stuurt de business case, de regeling en documenten over het 

project (plan, organisatie etc) digitaal toe.

4. Tijdens dit startgesprek is ook uitgebreid gesproken over de ontwikkelingen 

m.b.t. gezamenlijke belastingkantoren. Dit concept lijkt nu een vluchte te 

nemen. InAxis zal contact opnemen met de Academie voor Lokale 

belastingen om te kijken hoe daar een impuls aan gegeven kan worden.

Opgemaakt door: Minke van de Zande en Léon Sonnenschein, dd 14 februari 2007


