Verslag

Onderwerp
Verslag vergadering Algemeen Bestuur
Belastingsamenwerking West-Brabant
Datum:
27 oktober 2017
Aanvang: 10.00 uur
Plaats:
Kantoor Belastingsamenwerking West-Brabant

Aanwezig
De heer Th.J.J.M. Schots
De heer P.J.L.M. de Beer
De heer A.J.M. Coppens
De heer M.P. Groffen
De heer A.W.H. van Beek
De heer J.P. van Hal
De heer J.H.A. Mollen
De heer C.J.A. van Dorst
De heer R.P. van der Helm
De heer T. Theunis
De heer P.G.H.N. Utens
De heer P.C.A.M. Stoffelen
De heer A. van Oers

Waterschap Brabantse Delta (voorzitter)
Gemeente Breda (plv. voorzitter)
Gemeente Bergen op Zoom
Gemeente Woensdrecht
Gemeente Dongen
Gemeente Etten-Leur
Gemeente Halderberge
Gemeente Moerdijk
Gemeente Oosterhout
Gemeente Roosendaal
Gemeente Zundert
BWB (secretaris)
BWB (notulist)

Afwezig met berichtgeving
1. Opening
Voorzitter Th. Schots heet de aanwezigen van harte welkom. De voorzitter heet dhr. Van Beek in
het bijzonder hartelijk welkom en spreekt de hoop uit dat het goed blijft gaan met zijn gezondheid.
Verder een welkom aan dhr. Van Dorst die voor het eerst aanwezig is als vertegenwoordiger van
de gemeente Moerdijk. Hierna wordt een korte voorstelronde gemaakt.

2. Verslag van de vergadering van 31 augustus 2017
Het verslag van de vergadering van 31 augustus 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen
geen

4. Ingekomen stukken
De ingekomen brieven van het college van gedeputeerde Staten van 12 en 14 september inzake
de Begroting 2018 en het toezichtoordeel naar aanleiding van het jaarverslag Archief 2016 worden
voor kennisgeving aangenomen.
5.

Verzonden brieven
De verzonden brieven aan het college van Gedeputeerde Staten inzake het aanbieden van de
Begroting 2018 en de brieven aan de deelnemers inzake de toezending van de vastgestelde
Begroting 2018 worden voor kennisgeving aangenomen.

6.

Bekrachtigen goedkeuring overschrijdingen ten opzichte van primaire begroting 2016
Dhr. Schots geeft een korte toelichting op het voorstel. De goedkeuring van de overschrijdingen
ten opzichte van de primaire begroting 2016 worden met terugwerkende kracht goedgekeurd.

7.

Vaststellen 1e Begrotingswijziging 2017
Naar aanleiding van dit voorstel zijn geen inhoudelijke opmerkingen. De 1e Begrotingswijziging
2017 wordt overeenkomstig vastgesteld.

8.

Vaststellen 2e Bestuursrapportage 2017
Dhr. Van Hal merkt op dat in de Bestuursrapportage is vermeld dat de budgetten worden
bijgesteld, terwijl er geen begrotingswijziging is bijgevoegd. De directie heeft vastgesteld dat in
deze situatie geen begrotingswijziging met zienswijzeprocedure nodig is. Gevraagd wordt of de
Gemeenschappelijke Regeling van de Belastingsamenwerking West-Brabant (GR-BWB) zodanig
kan worden gewijzigd dat voor een situatie zoals afgelopen jaar geen zienswijzeprocedure
behoeft te worden doorlopen. Nagegaan wordt of een wijziging van de GR-BWB mogelijk is en
wanneer deze met eventuele andere wijzigingen in de GR-BWB kan worden meegenomen.
Dhr. Van Hal merkt naar aanleiding van de aanbesteding van de schoonmaakwerkzaamheden
op dat vanuit een sociaal werkgeverschap bezien hij de WVS zou willen behouden. Dhr.
Stoffelen meldt dat de aanbesteding loopt en dat er meerdere aanbiedingen zijn ontvangen. Het
aspect “social return” maakt onderdeel uit van het pakket van eisen. We willen voldoen aan de
Wet banenafspraak en doen ons best om mensen uit de doelgroep aan het werk te krijgen bij
reguliere werkgevers. Op het moment dat we een reguliere werkgever met een goed ‘social
return’ paragraaf kunnen contracteren, past dat meer in deze tijd dan deze werknemers te laten
waar ze nu zitten. Als we het op de oude manier blijven doen krijgen we niet de
maatschappelijke kanteling die landelijk wordt voorgestaan.
Dhr. Van Dorst vraagt hoe hij het percentage van 93% telefoonbeantwoording moet zien. Hij
vraagt of de overige telefoontjes niet worden opgenomen of dat hier een technische oorzaak aan
ten grondslag ligt? Dhr. Stoffelen merkt op dat bellers op een ‘spitsmoment’ vroegtijdig ophangen
en later terugbellen waarna de vraag alsnog wordt beantwoord. Ook zijn er bellers die vroegtijdig
ophangen en vervolgens naar de website van de BWB gaan.
Dhr. Van Dorst vraagt of de werkvoorraad van ongeveer twee duizend bezwaarschriften nog
vóór de aanslagoplegging 2018 is afgehandeld. Dhr. Stoffelen bevestigt dat dit het geval zal zijn.
Dhr. Van Dorst informeert naar de achtergrond van het bedrag van 120.000 euro voor werving
en selectie. Dhr. Stoffelen geeft aan dat de BWB met een campagne bezig is om vast werk door
vaste mensen te laten verrichten en de flexibele schil af te willen bouwen tot het niveau dat past
bij de formatie.

9.

Aanbesteding accountantscontroles boekjaren 2017-2020
De aanbestedingsprocedure is afgerond. Namens het Algemeen Bestuur heeft dhr. Van der
Helm deelgenomen in het beoordelingsteam.
Dhr. Van der Helm geeft een korte samenvatting. Er hebben drie partijen deelgenomen aan de
aanbesteding. De inschrijvingen zijn beoordeeld op prijs en kwaliteit. Niet wetende wat de prijs
was van de inschrijvingen is eerst gekeken naar het aspect de kwaliteit van de aanbiedingen. Op
het aspect kwaliteit liepen partijen niet ver uiteen. Voor wat de prijs bleek dat wel het geval. De
partij die met de prijs doorslaggevend lager scoorde (Astrium Accountants) was ook de partij die
goed scoorde op de kwaliteit. De vervolgstap is dat de aanbesteding wordt gegund aan Astrium
Accountants waarmee op korte termijn een vervolggesprek plaatsvindt.
Dhr. Schots meldt, dat bij waterschap de accountantscontrole al is aangevangen en benadrukt
het belang dat de directie van de BWB er zorg voor draagt dat de planning van de jaarafsluiting
bij de deelnemers niet in het gedrang gaat komen.
Besloten wordt akkoord te gaan met de (voorlopige) gunning aan Astrium Accountants en de
directeur opdracht te geven het aanbestedingstraject verder af te ronden.

10. Wijziging betaaltermijn
Dhr. Schots wijst nadrukkelijk op het belang dat alle deelnemers instemmen met de wijziging van
de betaaltermijn en deze ook opnemen in de verordeningen omdat anders de aanslagen niet
langer gecombineerd kunnen worden. Er wordt een beroep gedaan op de verantwoordelijke
bestuurders om hun de raden daarin mee te nemen. Het zou extra kosten met zich meebrengen
voor de deelnemer waarvan de aanslagen niet kunnen worden gecombineerd. Het algemeen
bestuur van het waterschap Brabantse Delta heeft zich over dit voorstel al positief uitgelaten.
11. DB-besluit vaststellen Beheerregeling Informatiebeheer, aanwijzings- en
benoemingsbesluiten.
Het DB-besluit wordt voor kennisgeving aangenomen.
12. DB-Memo Invordering en oninbaar
De DB-Memo wordt voor kennisgeving aangenomen
13. Memo herziening gemeentelijk belastinggebied / aanpassing belastingstelsel
waterschappen
In een vorige vergadering is verzocht een actuele stand van zaken te mogen ontvangen over de
plannen tot herziening van het gemeentelijk belastinggebied. Bij de vergaderstukken is hierover
een memo gevoegd. Inmiddels is er nog actuelere informatie beschikbaar die door dhr. Van Oers
wordt toegelicht. In het onlangs verschenen regeerakkoord is expliciet aangegeven dat de
invulling van de herziening van het gemeentelijk belastinggebied aan het volgende kabinet wordt
overgelaten. Het is afwachten of een volgend kabinet de plannen opnieuw zal oppakken dan wel
dat de herziening voor langere tijd van de baan is.
De plannen tot aanpassing van de belastingstelsel waterschappen lopen nog door. De
commissie CAB (Commissie Aanpassing Belastingstelsel) die daar mee bezig is, zal eind dit
jaar/begin volgend jaar met voorstellen komen die de Unie van Waterschappen in Den Haag zal
gaan bespreken. Afhankelijk van de uitkomst zou dat wijzigingen in de Waterschapswet tot
gevolg kunnen hebben. Er is dan nog een (langdurig) traject te gaan voordat het tot uitvoering
komt.
14. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt

15. Sluiting
Dhr. Schots dankt iedereen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 10.35 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 26 januari 2018.
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

