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1. Opening
De voorzitter opent om 10.05 uur de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
De heer van Dorst is verhinderd. Mevrouw Stinenbosch is recent afgetreden als wethouder,
en daardoor geen lid meer van dit AB.
2. Verslag van de vergadering van 1 november 2019
Het verslag van de vergadering van 1 november 2019 wordt overeenkomstig vastgesteld.
3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen
4. Ingekomen stukken
De ingekomen stukken over de besluitvorming door de gemeenten Moerdijk, Etten leur,
Oosterhout, Bergen op Zoom, Rucphen en Woensdrecht onder agendapunt 4a t/m 4f inzake
aansluiting bij de Werkgeversvereniging SGO en instemming met het wijzigen van de GR
worden voor kennisgeving aangenomen. Dhr. De Beer geeft aan dat de brief vanuit de
gemeente Zundert inmiddels naar BWB verzonden is. Besluitvorming door de overige
gemeenten en het waterschap volgt.
De ingekomen brief inzake de bevestiging van de aanmelding door BWB bij de
werkgeversvereniging SGO onder agendapunt 4g wordt voor kennisgeving aangenomen.
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De ingekomen brief van de gemeente Bergen op Zoom inzake het afschaffen van de
reclamebelasting onder agendapunt 4h wordt voor kennisgeving aangenomen.
Het AB heeft kennisgenomen van agendapunt 4i: “Presentatie Samenhangende
Objectenregistratie” zoals deze door de VNG in het directeurenoverleg is gedeeld. Dhr.
Stoffelen haalt deze presentatie aan ter illustratie van dat wat er in de Strategienota BWB 20202024 over is opgenomen. Hij vult aan dat op verschillende plaatsen in de regio gediscussieerd
wordt over de basisregistraties in het kader van ontwikkelingen zoals ze hier worden
weergegeven. Er ontstaat een nieuwe realiteit, waar vindt welk bijhoudingsproces van
basisregistraties plaats? Bij gemeenten? Bij BWB? Het jaar 2025 lijkt nog ver weg, maar in de
tussentijd worden in het ontwikkeltraject ook stappen genomen. Oproep van Dhr. Stoffelen is
om zoveel mogelijk gezamenlijk hierin op te trekken om deze stappen samen te zetten op weg
naar deze landelijke ontwikkeling van een samenhangende objectenregistratie.
Dhr. Willemsen vraagt waarom de VNG voor een samenhangende objectenregistratie pleit. Dhr.
Stoffelen antwoordt dat dit beeld gevormd is in de loop der tijd. Diverse partijen zijn bronhouder
van basisregistraties en hebben daarmee allemaal een stukje van de fysieke werkelijkheid in
huis, maar niemand beheerst het totaalbeeld. Elke registratie heeft eigen definities. Door op
zoek te gaan naar integraliteit worden kansen vergroot en een totaalbeeld gecreëerd. Als
voorbeeld geeft Dhr. Stoffelen het project ‘waarderen naar gebruiksoppervlak’ Het helpt om
dezelfde definities in BAG als in WOZ te gaan gebruiken.
Het AB neemt kennis van agendapunt 4j, wijziging van de vergaderdatum van de volgende ABvergadering naar 17 april 2020 in plaats van 24 april 2020.

5. Verzonden brieven
Het AB neemt kennis van de verzonden brieven inzake het financieel resultaat als gevolg van
afschaffing van de hondenbelasting door gemeente Breda en de afschaffing van de
reclamebelasting door de gemeente Bergen op Zoom onder agendapunten 5a en 5b.
Dhr. Schots geeft aan dat een dergelijk besluit omtrent afschaffing van een belastingsoort direct
impact kan hebben op BWB. Mevr. Bos geeft aan dat de begroting van de gemeente Breda in
november 2019 pas is vastgesteld, waardoor daarna pas richting BWB gehandeld kon worden.
Dhr. Willemsen geeft het voorbeeld van afschaffing als gevolg van een motie, waarmee BWB
direct met een besluit tot afschaffing van een belastingsoort geconfronteerd wordt. Dergelijke
besluiten zorgen voor kosten die bij BWB achterblijven.
Dhr. De Beer roept op om de frictiekosten zoveel mogelijk mee te nemen in de totale afweging.
Dhr. Stoffelen licht toe dat in de GR niets geregeld is bij afschaffing van relatief kleine
belastingen. Er is geen sprake van ontvlechtingskosten, maar BWB lost dit zelf op. Bij een
besluit met grotere impact waarmee een groot aantal formatieplaatsen is gemoeid, komt dit
voor rekening van alle 12 deelnemers. Dhr. Kielman vraagt of eerder in de besluitvorming
betrekken van de BWB ook van toepassing is als tarieven wijzigen. Dhr. Stoffelen antwoordt dat
dit niet het geval is, wijziging van tarieven is een regulier proces en heeft geen impact op het
aantal fte’s binnen de BWB.

6. Auditplan BWB 2019
Het auditplan BWB, zoals opgesteld door Astrium Accountants wordt voor kennisgeving
aangenomen

7. Controleprotocol BWB 2019
Dit protocol heeft dezelfde voorprocedure doorlopen als het auditplan onder het vorige
agendapunt. Er zijn geen opmerkingen. Het Controleprotocol BWB 2019 wordt vastgesteld.
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8. Managementletter Astrium Accountants
Dhr. Mollen zegt dat het goed is te constateren dat de maatregelen die geadviseerd zijn, goed zijn
opgepakt, en uit zijn complimenten. Dhr. Lazeroms vraagt of de stijging in het ziekteverzuim, zoals
in paragraaf 5.3 vermeld, zorgen baart. Dhr. Stoffelen geeft aan dat het veelal gaat om langdurig
ziekteverzuim, waar BWB geen invloed op heeft. Hij geeft aan dat BWB vinger aan de pols houdt
en voortdurend in gesprek blijft met de medewerkers die dit betreft.
9. Strategie BWB 2020-2024
In de vorige AB-vergadering van 1 november jl. is besloten de in de nota beschreven lijn te
onderschrijven, maar alsnog in het regieoverleg ter bespreking op de agenda te zetten.
Geconstateerd is dat de bespreking in het regieoverleg niet tot nieuwe inzichten heeft geleid.
Het AB stelt de Nota Strategie BWB 2020-2024 vast en stemt in met de punten zoals genoemd in
het voorstel.
10. Zevende wijziging GR BWB
Van de colleges van de gemeenten Bergen op Zoom, Etten-Leur, Moerdijk, Oosterhout,
Roosendaal, Woensdrecht, Rucphen en Zundert is bericht van instemming ontvangen. De
aanwezige AB leden van deze gemeenten ondertekenen ter plaatse het besluit. Het besluit wordt
ter ondertekening gezonden aan de gemeente Bergen op Zoom en Moerdijk. Bij de overige
gemeenten en het waterschap zit het voorstel op dit moment nog in het besluitvormingsproces.
11. Kadernota 2021
Dhr. De Weert spreekt zijn compliment uit over de Kadernota 2021, waarin uitgebreid ingegaan
wordt op ontwikkelingen dien nog gaan komen. Een punt van aandacht is de kostenontwikkeling op
de lange termijn. De vraag is wat kunnen GR’s als BWB doen om toch tegemoet te komen aan de
eerder besproken besparing van 5, 10 of 15%. In de begroting is er nu nog geen doorvertaling in
cijfers. Hij vindt het jammer dat dit niet is gebeurd, ook vanuit de ambities had hij dat graag gezien.
Hij vraagt in hoeverre dit nog concreter vormgegeven kan worden in de ambities van BWB.
Dhr. Kielman vult aan dat het lastig is dat er geen cijfers worden genoemd. Loonstijging en
kostenstijging, wat gaat dat voor de deelnemer betekenen?
Dhr. Stoffelen geeft aan dat de GR BWB verlengd lokaal bestuur is, loonstijgingen moeten gewoon
doorgevoerd worden, en dit is daarom terug te zien in de deelnemersbijdrage. Dit staat los van
enige taakstelling. In 2019 is kostenbesparing als taakstelling veelvuldig besproken in de DB en
AB-vergaderingen, met als voorbeeld zero-based-budgeting en als vraagstelling: Als we nu
opnieuw moeten beginnen wat doen we dan nog wel en wat niet meer? Die politieke discussie is
niet meer gevoerd. Die discussies zijn specifiek aan de gemeente. Dhr. Stoffelen geeft verder aan
dat BWB begonnen is met de implementatie van nieuwe software. In de huidige fase van het
project is het nog niet mogelijk om de impact hiervan te becijferen, maar het systeem wordt zo lean
mogelijk ingericht. BWB heeft veel minder dan andere GR’s grip op besluiten die bij de deelnemers
worden genomen. Dhr. Stoffelen stelt de vergelijking tussen een confectiefabriek of productie van
maatpakken. De slagingskans om efficiënter te werken valt of staat met uniformering en
vereenvoudiging van verordeningen, en is dus puur afhankelijk van de politiek binnen de
deelnemers.
Dhr. Jansen vraag of inflatiecorrectie toepasbaar is. Dhr. Stoffelen geeft aan dat dit een sprong in
het diepe betekent, waarvan men niet weet wat de impact is. Hij werkt liever planmatig op basis
waarvan we bij de calculatie weten welke overwegingen gemaakt zijn.
Er volgt een korte discussie over met welke toelichting de kadernota aan de raden kan worden
aangeboden, waarbij de nadruk moet liggen op het feit dat efficiënt werken door BWB valt of staat
met bestuurlijk draagvlak voor uniformering en vereenvoudiging van verordeningen. Verder moet
niet uit het oog verloren worden dat de focus op efficiency bij BWB al zodanig structureel aanwezig
is dat de deelnemersbijdrage van de oorspronkelijke deelnemers 34% lager ligt dan de eigen
kosten vóór oprichting van de BWB. Dhr. De Beer vult aan dat BWB ook geen eigen voorzieningen
of reserves kent die terug kunnen vloeien naar de deelnemers of kunnen worden gebruikt voor de
afdekking van risico’s.
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Besloten wordt de Kadernota 2021 vast te stellen en dat Dhr. Stoffelen namens het DB de
toelichting omtrent efficiency verwoord in de aanbiedingsbrief die samen met de kadernota wordt
aangeboden aan de raden en het algemeen bestuur van het waterschap.

12. Voortgang lopende projecten
Het AB neemt kennis van de voortgangsberichten over de lopende projecten.
a. Project Waardering naar gebruiksoppervlak.
Dhr. Willemsen zegt dat de memo een duidelijk beeld geeft van de voortgang en fase 2, welke
volgens planning verloopt.
Dhr. Kielman vraagt zich af waarom op sommige plaatsen de percentages in de tabel lager liggen
dan 100% en toch groen gearceerd zijn, waarmee geïmpliceerd wordt dat deze gereed zijn
Dhr. Stoffelen geeft aan dat dit dan gaat om de finishing touch van slechts enkele tientallen
woningen.
Er zijn geen vragen of opmerkingen over de voortgangsberichten onder punt b en c, respectievelijk
de implementatie ICT en de aanbesteding van de financiële applicatie.

13. Rondvraag
Dhr. Schots stelt het recente vertrek van Mevr. Stinenbosch als DB en AB lid als gevolg van haar
terugtreden als wethouder van de gemeente Bergen op Zoom aan de orde.
Het cluster middelgrote gemeenten is nu in het DB niet meer vertegenwoordigd. De AB leden van
Roosendaal, Etten-Leur, Moerdijk en Oosterhout komen naast Bergen op Zoom hiervoor in
aanmerking. Dhr. Willemsen biedt aan de opengevallen plaats over te nemen, zolang er geen
opvolger door het AB is benoemd. Hij zal hierover ook met de betrokken collega ’s overleggen.

14. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 12.00 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 april 2020
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Belastingsamenwerking West-Brabant;
de secretaris,
de voorzitter,

drs. P.C.A.M. Stoffelen
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