Voorstel
Aan
Het Algemeen Bestuur van de BWB
Onderwerp
Memo rechtmatigheidsverantwoording 2021

Datum
22 januari 2021

Inleiding
Vanaf het boekjaar 2021 zal het dagelijks bestuur van de BWB zich rechtstreeks moeten
verantwoorden over de rechtmatigheid aan uw algemeen bestuur. Iets wat tot nu toe via de
accountant loopt. De verantwoordelijkheid voor de financiële huishouding en het rechtmatig
handelen wordt hiermee explicieter bij het dagelijks bestuur belegd. Het doel van deze verandering
is om meer transparantie te geven in de totstandkoming van de financiële bedrijfsvoering van de
BWB en om een beter gesprek tussen het AB en DB van de BWB mogelijk te maken.
Om hieraan te kunnen voldoen dienen een aantal zaken te worden afgesproken over de invulling
van de interne controles binnen de BWB. Uw AB dient hiervoor bepaalde kaders mee te geven.
In die context ligt nu de memo rechtmatigheidsverantwoording voor. In deze memo worden de
kaders voorgesteld om te kunnen voldoen aan het afgeven van de rechtmatigheidsverantwoording
in 2021.
Deze memo is afgestemd met de accountant en ligt nu ter besluitvorming voor bij uw algemeen
bestuur.
Toelichting
Zoals in de inleiding benoemd, wordt vanaf 2021 een ontwikkeling doorgevoerd op het gebied van
de rechtmatigheid. Tot op heden geeft de accountant een verklaring af op het gebied van
getrouwheid en rechtmatigheid. Vanaf 2021 wordt deze verklaring niet meer door de accountant
afgegeven, maar neemt het DB een verantwoording op in de jaarrekening over de rechtmatigheid.
Het af kunnen geven van deze rechtmatigheidsverantwoording betekent iets voor de interne
controles van de BWB. Er dienen heldere afspraken gemaakt te worden tussen de BWB, het
dagelijks bestuur, het algemeen bestuur en de accountant. Daarom is de Memo
rechtmatigheidsverantwoording opgesteld, waarin voorstellen voor deze afspraken worden
benoemd.
Deze memo is afgestemd met het dagelijks bestuur en met de accountant van de BWB. De memo,
en de daarin voorgestelde afspraken, liggen daarom nu voor ter besluitvorming bij uw algemeen
bestuur.
Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:
1. De memo rechtmatigheidsverantwoording en de daarin opgenomen kaders vast te
stellen voor het boekjaar 2021.

Besluit
Van
Het Algemeen Bestuur van de BWB
Onderwerp
Memo rechtmatigheidsverantwoording 2021

Datum
22 januari 2021

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking WestBrabant;
gelezen:
het voorstel met boven aangehaald onderwerp;
gezien:
de beraadslagingen op voornoemde datum;
gelet op:
artikel 35 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;
besluit:
1. De memo rechtmatigheidsverantwoording en de daarin opgenomen kaders vast te stellen
voor het boekjaar 2021.

Aldus vastgesteld op 22 januari 2021.
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Belastingsamenwerking West-Brabant;
de secretaris,

de voorzitter,

drs. P.C.A.M. Stoffelen

drs. Th.J.J.M. Schots

