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2 Besluiten- en actiepuntenlijst
3 Richtlijnen begroting 2023

Advies / inbreng Regiegroep
Voor kennisgeving aangenomen
De richtlijnen voor de begroting 2023 BWB zijn uitvoerig besproken in het regieoverleg. De
deelnemers BWB hebben ambtelijk regionaal de richtlijnen begroting 2023 BWB voorbereid.
Hierin wordt onder andere aangegeven dat de autonome groei van productiekwantiteiten
(aantal huishoudens etc.) in principe niet leidt tot hogere financiële bijdragen van de
deelnemers.
1. Op de vraag van Peter wat met autonome groei wordt bedoeld geven de
regiefunctionarissen van de DB leden aan dat hiermee de areaal uitbreiding wordt
bedoeld. Hier is niet de hele regiegroep het mee eens. Er zijn meningen dat naar alle
aantallen gekeken moet worden. Wat dit financieel betekend voor de BWB kan niet
worden beantwoord door de regiegroep.
2. Hoe gaat de BWB begroten als dezelfde vastgestelde richtlijnen verschillend door de
deelnemers worden uitgelegd? Door de regiefunctionarissen wordt aangegeven dat de
richtlijnen een inspanningsverplichting zijn / een oproep om kostenbewust te zijn. Er
staan niet voor niets de woorden “in principe” in de richtlijnen.
3. Door het CAO akkoord krijgen de BWB medewerkers 6 bovenwettelijke verlofdagen.
Dat is 5 meer dan nu het geval is. Dit betekent voor de BWB dat er minder tijd
beschikbaar is voor het werk dat gedaan moet worden en tijd = geld. Voor de BWB
betekent dit een extra kostenpost. Op de vraag van Peter of deze kosten gelijk te
stellen zijn als de stijging van de loonindexering en de prijsontwikkeling wordt
instemmend geantwoord. Uiteindelijk is de volgende samenvatting gemaakt.

4 Behouden uniformiteit bij kwijtschelding In
verband met efficiënte uitvoering

Samenvatting
De richtlijnen begroting 2023 BWB betreft een inspanningsverplichting. M.a.w. het is
een oproep om kostenbewust te zijn.
Bijna alle regiefunctionarissen zijn het met deze samenvatting eens.
Het onderwerp “Behouden van uniformiteit bij de kwijtschelding” is opnieuw in het regieoverleg
ter sprake gekomen. Onder de regiefunctionarissen bestaat het gevoel dat de eigen
organisatie met de verruiming zal instemmen.
De volgende afspraken zijn gemaakt:
1. BWB maakt de concept-regeling kwijtschelding 2022.

Toelichting
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5 Coelo rapport kostenvergoeding wozbezwaren NCNP bedrijven
6 Peiling behoefte gezamenlijk traject
verordening rioolheffing 2023

7 Rondvraag

2. Er wordt een tekst voorbereid door de BWB ism de regiefunctionaris van de gemeente
Halderberge. Hiermee heeft elke deelnemer dezelfde informatie en adviesrichting
welke gebruikt kan worden bij de verdere besluitvorming binnen de eigen organisatie.
3. BWB tracht inzicht te geven in de extra kosten van extra werkzaamheden wanneer een
deelnemer afwijkt van de voorgestelde uniforme regeling.
Rapport ter kennisname op de agenda geplaatst. Vraag vanuit de regiegroep is wat kunnen we
hier verder nog aan doen? De BWB participeert in landelijk overleg. Wijst burgers op de
mogelijkheid om bij voorkeur zelf bezwaar te maken bij BWB.
Er is een werkgroep samengesteld. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van de volgende
deelnemers:
-De Waterkring West
-gemeente Breda
-gemeente Etten-Leur
-gemeente Moerdijk
-gemeente Roosendaal
-gemeente Rucphen
-BWB
De startbijeenkomst is in december 2021.
Stand van zaken huisvesting BWB. Peter schetst in het kort de stappen die nu ondernomen
zijn/worden.
-Een eventuele opzegging van de huurovereekomst moet voor september 2022 plaatsvinden..
-Bij verlenging huurovereenkomst een jaarlijkse besparing van € 158.000 vanwege BTWverrekening.
-BWB is in gesprek met eigenaar Bredaseweg voor marktconforme m2 prijs voor nieuw
huurcontract
-Huidige locatie heeft 2.660 m2. BWB heeft ongeveer 2.000 m2 nodig.
-Ontwikkelingen werken na Corona worden meegenomen.
-Bij deelnemers vraag weggelegd of er gebruik gemaakt kan worden van een (leegstaand)
kantoorgebouw van één van de deelnemers of dat de mogelijkheid van inhuizen bij een
deelnemer aanwezig is.
-Onderzoek naar verhuis- en herinrichtingskosten gedaan. Wordt ingeschat op € 1 mln.

