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Afwezig met berichtgeving
De heer R.P. van der Helm
De heer P.G.H.N. Utens

Gemeente Oosterhout
Gemeente Zundert

1. Opening
Voorzitter Th. Schots heet iedereen van harte welkom en meldt dat van de heren Van der Helm
(Oosterhout) en Utens (Zundert) een bericht van verhindering is ontvangen.
2a. Verslag van de vergadering van 13 april 2017
Besluit: Het verslag van de vergadering van 13 april 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.
Naar aanleiding van agendapunt 3a (Bezwaren ingediend door no cure no pay bureaus) informeert
dhr. Groffen of dat de BWB hier merkbaar last van heeft en meer bezwaarschriften heeft ontvangen.
Dhr. Stoffelen antwoordt hierop dat het bij de BWB om betrekkelijk kleine bedragen gaat en er
nauwelijks sprake is van een stijging van het aantal bezwaren afkomstig van deze bureaus.
2b. Verslag besloten gedeelte van de vergadering van 13 april 2017
Besluit: Het verslag van de vergadering van 21 oktober 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.

Mededelingen
geen

4.

Ingekomen stukken
geen

5.

Verzonden brieven
geen

6.

Vaststellen Jaarstukken 2016 en 7. Controleverklaring EY van 17 mei 2017
Dhr. Schots geeft een inleidende toelichting en meldt dat de jaarrekening is voorzien van een
goedkeurende accountantsverklaring zonder voorbehoud.
Dhr. Van Hal merkt dat het rekeningresultaat direct wordt beïnvloed door de afrekening diftar en
de verzending van WOZ-beschikkingen. Deze zijn gelijkelijk verdeeld over alle deelnemers. Het
is zuiverder om de kosten te leggen waar ze thuis horen. Deze opmerking zal bij de werkgroep
Kostentoedeling worden neergelegd.
Dhr. van Beek meldt dat in de vorige vergadering er een discussie is geweest over de
begrotingswijziging. Nu wordt in het besluit aangegeven om aan die wijziging in formele zin
alsnog goedkeuring te verlenen. Dit had moeten gebeuren binnen het boekjaar. Dhr. Schots
meldt dat het Algemeen Bestuur er destijds al mee heeft ingestemd. Het Algemeen Bestuur
hanteerde het uitgangspunt dat als een wijziging geen gevolgen heeft voor de deelnemers, deze
wijziging niet in routing te brengen bij de deelnemers. Voor de toekomst zullen we een wijziging
wel in routing brengen.
Dhr. Stoffelen voegt er aan toe, dat het opnemen van de toevoeging “dat er in formele zin alsnog
goedkeuring aan wordt verleend” een voorwaarde was die de accountant stelde.
Besluit: Met de jaarstukken 2016 in te stemmen, de Controleverklaring EY van 17 mei 2017 voor
kennisgeving aan te nemen en het geheel aan de gemeenteraden en het algemeen bestuur van
het waterschap aan te bieden.

8.

Rapportage EY van 17 mei 2017, Uitkomsten controle en overige informatie 2016
Besluit: De Rapportage EY wordt voor kennisgeving aangenomen.

9.

Voorstel vaststellen 1 bestuursrapportage BWB 2017 en Ontwerpwijziging Begroting
2017
Dhr. Van Hal meldt dat vanuit zijn organisatie sterk wordt gekeken naar de kostenstijging en de
personele inzet bij gemeenschappelijke regelingen. De begroting bevat een uitbreiding van
dertien formatieplaatsen. Dhr. Van Hal twijfelt niet of dat deze benodigd zijn, maar vraagt zich af
of bepaalde eenpersoonsfuncties vanuit de kwetsbaarheid bezien niet beter kunnen worden
ondergebracht bij een van de deelnemers.
Dhr. Stoffelen merkt op dat we nu ook al eenpersoonsfuncties hebben zoals de controller en
P&O. De personen achter deze functies hebben en zoeken nu ook de aansluiting in de regio. De
bedragen die zijn gemoeid met de inhuur zijn hoger, terwijl met eigen medewerkers het meer een
wij-gevoel creëert.
Dhr. Fakkers onderschrijft het standpunt van de directie en geeft aan dat het beperken van de
omvang van de inhuur in ruil voor eigen medewerkers door de gemeente Moerdijk positief is
ontvangen.
e
Besluit: De 1 bestuursrapportage BWB 2017 en Ontwerpbegrotingswijzigingen worden
overeenkomstig vastgesteld en in procedure gebracht.

e

10. Voorstel vaststellen Ontwerp-Programmabegroting BWB 2018
Dhr. Fakkers benoemt de punten die in de zienswijze van de gemeente Moerdijk zullen komen:
- Formatieve omvang en de gedeeltelijke dekking hiervan door met name de vervolgingskosten
nadrukkelijk te monitoren;

- Weerstandsvermogen en het risicomanagement dient te worden opgenomen in de begroting
2018
- de toekomstige jaarrekening dient conform de vereisten van de BBV te worden opgesteld;

- wacht niet met acquisitie maar begin er meteen mee.
Dhr. Groffen merkt op dat de zienswijze zoals geschetst door dhr. Fakkers collectief zal worden
ingediend.
e

Vervolgens maakt dhr. Fakkers een uitstapje naar de 5 wijziging van de GR-BWB door op te
merken dat de uittrederegeling bij de gemeenteraad Moerdijk als zwaar werd gezien. Er was een
amendement ingediend om bij uittreding van de werkelijke kosten uit te gaan. Het amendement
is niet is aangenomen. Dhr. Van Hal merkt op dat er nu flink wordt gelobbyd bij andere
gemeenten om wel van de werkelijke kosten uit te gaan. Hij wijst er op dat het niet werkt om in
discussie te moeten gaan over de werkelijke kosten als een uittreding zich eenmaal aandient.
Dat leidt per definitie tot extra kosten.
Dhr. Schots voegt er aan toe dat ervaring is opgedaan bij de uittreding van Alphen-Chaam. Daar
is bij het kwantificeren van de vergoeding die moest worden betaald geweldig veel discussie
e
ontstaan. Daarom is gekozen voor een modus die reëel klinkt en in de 5 wijziging is
opgenomen.
Besluit: De Ontwerpbegroting BWB 2018 wordt overeenkomstig vastgesteld en in procedure
gebracht.
11. Rondvraag
Dhr. Groffen informeert naar de wijze van inloggen in i-babs voor de bestuursvergaderingen.
Dhr. Van Oers legt uit dat de agenda en bijlagen moeten worden opgehaald vanuit de omgeving
Bwbrabant. Hij zal alle secretariaten nog een aanvullende instructie geven en hen wijzen op de
mogelijkheid om binnen één i-babsaccount tussen meerdere organisatie (sites) te kunnen
switchen.
12. Sluiting
Dhr. Schots dankt iedereen voor de inbreng van de vergadering en sluit de vergadering om
11.10 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 juli 2017.
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

