CONCEPT-Verslag

Onderwerp
Verslag vergadering Algemeen Bestuur
Belastingsamenwerking West-Brabant
Datum:
29 mei 2020
Aanvang: 10.00 uur
Plaats:
Online via MS Teams
Aanwezig
De heer Th.J.J.M. Schots
Mevrouw G.C. Bos
De heer J. de Beer
De heer P.A.M. van der Velden
De heer I.C.H. Jansen
De heer J.H.A. Mollen
De heer C.J.A. van Dorst
De heer M.P.C. Willemsen
De heer T. Theunis
De heer M.J.A.J. Lazeroms
De heer H.S. Kielman
De heer P.C.A.M. Stoffelen
De heer A. van Oers
Mevrouw I.A.M. Hurckx
Mevrouw L. Onrust
De heer A. Damen

Waterschap Brabantse Delta (voorzitter)
Gemeente Breda
Gemeente Zundert
Gemeente Bergen op Zoom
Gemeente Dongen
Gemeente Halderberge
Gemeente Moerdijk
Gemeente Oosterhout
Gemeente Roosendaal
Gemeente Rucphen
Gemeente Woensdrecht
BWB (secretaris)
BWB (notulist)
BWB (ondersteuning)
BWB aanwezig bij de agendapunten 7 en 8
BWB aanwezig bij de agendapunten 7 en 8

Afwezig
De heer G.J.A.M. de Weert
Gemeente Etten-Leur
1. Opening
De voorzitter stelt vast dat tien van de twaalf bestuursleden aanwezig zijn om deel te nemen
aan de vergadering waarna hij om 10.05 uur de vergadering opent. Hij heet de aanwezigen van
harte welkom en in het bijzonder dhr. A. van Oers. Dhr. De Beer sluit kort na de opening aan bij
de vergadering.
2. Verslag van de vergadering van 17 april 2020
Het verslag van de vergadering van 17 april 2020 wordt overeenkomstig vastgesteld.
3. Mededelingen
Dhr. Schots deelt mede, dat als gevolg van een wijziging van de samenstelling van het college
van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom mevr. Koenders vanaf de
volgende vergadering de vertegenwoordiging in het algemeen bestuur van de BWB op zich
gaat nemen.
4. Ingekomen stukken
4a. Brief gemeente Oosterhout d.d. 1 mei 2020, inzake corona
Dhr. Willemsen heeft begrepen dat de gevraagde informatie in juli beschikbaar komt. Volgens
dhr. Willemsen is dat tijdig omdat deze informatie gebruikt gaat worden bij de begroting 2021.
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Dhr. Stoffelen vult aan dat deze informatie deel zal uitmaken van de eerste bestuursrapportage
2020. Vooruitlopend hierop is aan de gemeente Oosterhout gemeld, dat er naar huidig inzicht
geen grote mee- of tegenvallers in de bedrijfsvoering worden voorzien.
Mevr. Bos geeft aan dat er in het regieoverleg is gesproken over een overzicht van de gevolgen
door de coronacrisis. Ze vraagt of dit overzicht bij de bestuursrapportage komt of separaat
hiervan. Bij gemeenten is de behoefte om dit in de eigen financiële administratie te verwerken
voor de begroting 2021.
Dhr. Stoffelen verduidelijkt dat het om twee zaken gaat. De brief van de gemeente Oosterhout
en de reactie daarop gaat over de bedrijfsvoering van de BWB. De Vraag van mevr. Bos is
gericht op de belastingopbrengsten. Van dat laatste wordt ook een overzicht van opgesteld. Het
voornemen is om dat overzicht maandelijks te gaan leveren.
Dhr. Van Dorst merkt op dat de faciliteiten naar de belastingplichtigen in het kader van corona
tot 1 juli 2020 lopen. Hij begrijpt dat om formele en praktische redenen de invordering vanaf 1
juli 2020 weer worden opgestart. Hij vraagt of het niet verstandiger is om als BWB en
gezamenlijke gemeenten één standpunt in te nemen hoe we na 1 juli 2020 met de coronaeffecten omgaan en dit dan ook eenduidig communiceren.
Dhr. Stoffelen bevestigt dat het onderwerp is besproken in het regie-overleg en heeft daarin
aangegeven dat de generieke maatregel vanaf 1 juli 2020 wellicht niet meer wenselijk is. Niet
elk bedrijf wordt getroffen door de coronacrisis. Het voorstel van de BWB is om de maatregelen
te laten aflopen per 30 juni 2020 en daarover een brief te sturen na de ongeveer zeven duizend
bedrijven/organisaties. Op het moment dat een bedrijf/organisatie om een betalingsregeling
vraagt zal coulant met het verzoek worden omgegaan. De regie-functionarissen hebben
aangegeven dit een goed voorstel te vinden. Ook vanuit de optiek dat het op korte termijn niet
zou gaan lukken om met twaalf deelnemers op één lijn te komen. Op de vraag van dhr.
Stoffelen of het algemeen bestuur dit ook onderschrijft, volgt een instemming.
Mevr. Bos benadrukt het belang van communicatie. Ze vraagt in de brief ook op te nemen dat
voor de gevolgen van de coronacrisis uitstel van betaling mogelijk is. Dhr. Stoffelen zal hieraan
aandacht laten schenken.
4b.Brief Provincie Noord-Brabant d.d. 28 april 2020 inzake Interbestuurlijk Toezicht
De brief wordt voor kennisgeving aangenomen.
5. Verzonden brieven
5a. Tijdsplanning besluitvorming nieuwe kostenverdeelstaat
Dhr. Schots geeft een toelichting op het schema en het besluitvormingstraject van de begroting
2021. Hij spreekt zijn zorg uit over voldoende aanwezigheid van bestuurders voor de
vergadering op 24 juli 2020 wanneer de begroting 2021 moet worden vastgesteld. Op dit
moment zijn er drie bestuursleden die hebben aangegeven niet aanwezig te kunnen zijn.
Dhr. Kielman geeft aan dan op vakantie te zijn en vraagt of het mogelijk is om met een
stemverklaring te werken.
Dhr. Van Oers geeft aan dat dit formeel niet mogelijk is. De voorzitter dient voor aanvang van
de vergadering vast te stellen of de meerderheid aanwezig is alvorens hij de vergadering mag
openen. Het voordeel van virtueel vergaderen maakt dat vanaf elke locatie kan worden
ingelogd om deel te nemen.
Dhr. Schots verzoekt om veranderingen in de beschikbaarheid voor de vergadering van 24 juli
2020 tijdig aan dhr. Van Oers kenbaar te willen maken om te voorkomen dat we op het laatste
moment moeten constateren dat het vereiste quorum niet aanwezig is.
Dhr. Kielman zal, mits de vergadering op 24 juli wederom een digitaal plaatsvindt, wel aanwezig
zijn.
6. Corona uitstel en tijdelijke verlaging invorderingsrente
Het besluit van het dagelijks bestuur BWB van 20 mei 2020 tot tijdelijke verlaging van de
invorderingsrente wordt voor kennisgeving aangenomen.
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7. Kostentoedeling
Dhr. Schots geeft een korte inleiding op dit agendapunt en de ontwerp-Programmabegroting
2021 onder agendapunt 8. Vervolgens geeft dhr. Schots aan dat de intentie bestaat om rondom
de nieuwe kostenverdeelstaat een onafhankelijke een second opinion te laten uitvoeren omwille
van de twijfel bij de gemeente Breda over de omvang en de afspraken die zijn gemaakt in het
kader van de taakuitbreiding.
Dhr. Kielman vindt het een goed besluit en geeft de complimenten aan de BWB dat het op zo’n
korte termijn in een krap tijdschema is ingevuld. Een goed pakket zoals het er nu ligt.
Dhr. Willemsen memoreert aan de stevige discussie in de vorige vergadering waarin onder
andere het begrip solidariteit over tafel is gegaan. De vergadering is toen uit elkaar gegaan om
de nadeel-deelnemers tijd te gunnen om bij hun achterban een politiek klimaat te creëren. Dhr.
Willemsen vraagt of dat dat ook is gelukt.
Mevr. Bos waardeert de vraag van dhr. Willemsen. De weerslag en de uitkomst van de
discussie is in Breda zonder meer niet goed gevallen. Het heeft een behoorlijk pittige discussie
opgeleverd in het college. Er is uitvoerig onderzoek gedaan van wat er in de tijdlijn vanaf 2017
is gepasseerd en welke ambtelijke en bestuurlijke afspraken zijn gemaakt. Het gevoel over wat
er nu is beslist, is nog steeds niet goed. Met het aangekondigde onderzoek wordt akkoord
gegaan. Daarnaast zal er een zienswijze worden ingediend op de ontwerpProgrammabegroting 2021. Mevr. Bos vindt het belangrijk om in de komende periode met
elkaar in gesprek te gaan om de samenwerking in de toekomst weer soepel te krijgen. Dat hier
schade is toegebracht, is volgens mevr. Bos evident. De gesprekken op bestuurlijk niveau zijn
hiermee nog niet is afgerond, aldus mevr. Bos.
Dhr. Schots dankt mevr. Bos voor de toelichting en geeft aan dat er bij het second opinion
onderzoek goed naar zal worden gekeken.
Dhr. Schots geeft als vertegenwoordiger van het Waterschap Brabantse Delta aan, dat naar
aanleiding van de nieuwe kostenverdeelstaat de afgelopen periode ook intensief contact is
geweest met de BWB. Daarin is duidelijk geworden welk deel van de kostenstijging van de
begroting 2021 het gevolg is van deze nieuwe kostenverdeelstaat en welk deel het gevolg is
van een autonome kostenstijging. Voor de financiële consequenties van de nieuwe
kostenverdeelstaat wordt door dhr. Schots na een interne ruggespraak ingeschat dat hiervoor
een akkoord wordt gegeven.
Dhr. Van Dorst geeft aan dat de gevolgen voor de gemeente Moerdijk financieel beperkt zijn.
Hierbij speelt ook een rol dat een reclamebelasting wordt ingevoerd. Daarnaast speelt voor
Moerdijk de specifieke situatie van de vele bedrijfsobjecten. Dhr. Van Dorst verwacht dat dit aan
de gemeenteraad valt uit te leggen en hierover geen grote discussie zal worden gevoerd.
De kostenverdeelstaat wordt vastgesteld.
8. Begroting 2021 (incl. nieuwe kostentoedeling)
Over de ontwerp-Programmabegroting 2021 zijn geen inhoudelijke vragen. De ontwerpProgrammabegroting 2021 wordt voor kennisgeving aangenomen en kan voor de zienswijze in
procedure worden gebracht. Dhr. Schots dankt Mevr. Onrust en de dhr. Damen om bij dit
agendapunt aan te willen schuiven.
9. KPI-audit 2019 WBA
Na de vaststelling dat er geen vragen zijn over de bijlagen van dit agendapunt wordt het
jaarverslag voor kennisgeving aangenomen.
10. Jaarverslag Klachtenbehandeling BWB 2019
Ook ten aanzien van het Jaarverslag Klachtenbehandeling BWB 2019 zijn er geen vragen of
opmerkingen. Dhr. Schots stelt vast dat daarmee het Jaarverslag Klachtenbehandeling BWB
2019 is vastgesteld.
11. Rondvraag
Van de Rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.
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12. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor hun aanwezigheid en inbreng en de goede voorbereiding van
de stukken door de BWB. Vervolgens wenst dhr. Schots iedereen een goed Pinksterweekend
en sluit de vergadering om 10.35 uur

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 juli 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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