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Gemeente Bergen op Zoom
Gemeente Woensdrecht
Gemeente Dongen
Gemeente Etten-Leur
Gemeente Halderberge
Gemeente Moerdijk
Gemeente Rucphen
Gemeente Zundert
BWB (secretaris)
BWB (notulist)

Afwezig met berichtgeving
De heer P.J.L.M. de Beer
De heer R.P. van der Helm
De heer T. Theunis

Gemeente Breda (plv. voorzitter)
Gemeente Oosterhout
Gemeente Roosendaal

1. Opening
Voorzitter Th. Schots heet de aanwezigen van harte welkom. De voorzitter heet dhr. De Bruijn als
nieuw lid van het Algemeen Bestuur in het bijzonder welkom waarna een korte voorstelronde volgt.
2. Verslag van de vergadering van 27 oktober 2017
De heer Mollen informeert of alle bezwaarschriften zijn afgehandeld. De Stoffelen merkt op, dat er
altijd een klein gedeelte van de bezwaarschriften een langere doorlooptijd vergt.
Op de vraag over de eerste indruk van de nieuwe accountant meldt dhr. Stoffelen dat er over en
weer een positieve indruk bestaat. Een dezer dagen kan, zonder de eventualiteiten te benoemen,
een goedkeurende verklaring van de belastingopbrengsten tegemoet worden gezien.
Het verslag van de vergadering van 27 oktober 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Mededelingen
geen
4. Ingekomen stukken
De ingekomen brief van het college van burgemeester en wethouders gemeente Moerdijk van 9
november 2017 inzake de vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur en de brief van de
Waarderingskamer van 22 december 2017 worden voor kennisgeving aangenomen. De
kwalificatie van ‘goed’ is nu voor het tweede achtereenvolgende jaar behaald.
Dhr. Van Hal geeft aan dat er meerdere momenten zijn geweest waarbij vanuit de BWB over de
totale WOZ-waarde is gecommuniceerd met plussen en minnen tot gevolg. De totale WOZ-waarde
is cruciale input voor de tariefberekening OZB. Dhr. Van Oers licht op hoofdlijnen het proces toe
met betrekking tot de levering en communicatie van de totale WOZ-waarde aan de deelnemers.
De deelnemers die hun OZB-tarieven in oktober of begin november vaststellen, beschikken bij het
opstellen van de bestuursvoorstellen belastingverordeningen nog niet altijd over de definitieve
WOZ-waarde. De definitieve WOZ-waarde kan dan nog een bijstelling krijgen. Dhr. Utens
onderschrijft de opvatting dat op het moment dat er met een voorstel naar de gemeenteraad wordt
gegaan het helder moet zijn of de gegevens definitief zijn.
Dhr. Stoffelen geeft aan, dat er zal worden gekeken of de procedure kan worden aangescherpt
met heldere deadlines over en weer en op welk moment helderheid kan worden geboden over de
definitieve WOZ-waarde.
5.

Verzonden brieven
Geen .

6.

DB-besluit 22 december 2017 Planning & Control Cyclus 2018
Van het DB-besluit tot vaststelling van de Planning en Control cyclus 2018 wordt met instemming
kennis genomen.

7.

Vergaderschema Algemeen Bestuur 2018
Het vergaderschema 2018 wordt overeenkomstig vastgesteld.

8.

Controleprotocol BWB, jaarrekening 2017
Het controleprotocol wordt overeenkomstig vastgesteld.

9.

Kadernota 2019
De voorzitter geeft aan, dat de input die van de deelnemers is ontvangen in de voorliggende
Kadernota 2019 is meegenomen. De Kadernota 2019 zal de basis vormen voor de wijze waarop
de begroting 2019 wordt ingericht.
Dhr. Van Hal informeert naar de wijziging die gaat optreden in de waardebepaling en de
verwerking van de gegevens in de BAG. Dit kost de BWB tijd en geld, maar ook de gemeenten.
Hij vraagt of een volgende keer over de systematiek aan het Algemeen Bestuur een uitleg kan
worden gegeven.
Dhr. Stoffelen geeft aan dat de BWB zich thans aan het oriënteren is welke mogelijke scenario’s
denkbaar zijn. Er zijn twee of drie begaanbare wegen waarbij in het ene scenario meer werk bij
de BWB ligt en in het andere scenario meer van de deelnemers wordt gevraagd in verband met
het op orde brengen van de BAG. Bij die scenario’s horen andere kostenplaatsjes voor zowel de
BWB als de deelnemers. De BWB gaat in ambtelijk overleg met de deelnemers na wat de beste
en logische route kan zijn. Op dit moment is nog te veel onduidelijk om er inhoudelijk meer over
te melden. Zodra meer duidelijkheid is verkregen, zal deze aan het Algemeen Bestuur worden
voorgelegd. Alles is er op gericht om in ieder geval bij de begrotingsbehandeling 2019 die
duidelijkheid te verschaffen.

Dhr. Van Hal informeert of de BWB kan voldoen aan de procedures en het proces die de
deelnemers voor de gemeenschappelijke regelingen hebben vastgesteld (Nota Verbonden
Partijen).
Dhr. Stoffelen bevestigt dat Planning & Control Cyclus is gebaseerd op de uitgangspunten die de
deelnemers gezamenlijk hebben geformuleerd.
Dhr. Van Dorst geeft aan, dat de tabel op pagina 6 wat hem betreft zou mogen worden
aangevuld met de informatie welke deelnemer welke heffingen hanteert ongeacht of de
uitvoering ervan aan de BWB is opgedragen. Wellicht zou die vergelijking aanleiding kunnen
geven tot intensievere samenwerking.
Verder vraagt dhr. Van Dorst of dat voor een uitbreiding van het werkgebied van de BWB een
actief beleid wordt gevoerd. Dhr. Stoffelen bevestigt, dat er een zo actief mogelijk beleid wordt
gevoerd. Hij benadert potentiële deelnemers op wel afgewogen momenten. Dhr. Stoffelen voegt
er aan toe, dat het van belang is dat de werving op een beheerste manier verloopt en benoemt
een aantal cruciale zaken die volgend jaar op stapel staan (aanbesteding belastingapplicatie,
ombouw WOZ van inhoud naar vierkante meters, mogelijke komst van WOZ-taken deelnemer
Breda.
Dhr. Van Dorst vraagt in relatie tot de ‘verrekening opbrengst vervolgingskosten’ of er een groot
verschil bestaat in de betaalmentaliteit bij de verschillende deelnemers. Dhr. Stoffelen zal intern
navraag doen om daar een onderbouwd antwoord op te kunnen geven. Voor zover er verschillen
zijn in demografie en sociale opbouw van een gemeente en die verschillen verklarende factoren
vormen voor een specifiek betaalgedrag, dan kan daar het gemeentelijk beleid op worden
afgestemd. De wijziging van de verrekening van de vervolgingskosten is feitelijk niet meer dan
een administratieve vereenvoudiging.
Tot slot informeert dhr. Van Dorst of de BWB erin slaagt om jongeren aan de organisatie te
binden en daarmee in te spelen op de effecten van de veroudering van het personeelsbestand.
Dhr. Stoffelen geeft aan, dat er recentelijk een aantal functies zijn ingevuld waarvan de
gemiddelde leeftijd wat lager ligt. Verder werkt de BWB vooral ook met studentenbijbanen. De
BWB zal zich binnenkort presenteren tijdens een Event van de Fontys Hogeschool Tilburg en
laten zien wat werken bij de overheid, meer specifiek bij de BWB inhoudt. Er wordt
geconcludeerd dat je mensen met potentie niet kunt binden aan je organisatie, maar dat je ze
een baan binnen de regio West-Brabant zou moeten kunnen bieden. Meer samenwerken zou
goed zijn voor alle organisaties. De conclusie wordt getrokken dat medewerkers zich niet meer
voor een lange tijd binden aan een organisatie. Het uitgangspunt moet ook zijn dat je het een
buurgemeente of het waterschap gunt als een ‘goudhaantje’ overstapt.
Geen vragen meer aan de orde zijnde, wordt besloten de Kadernota 2019 conform vast te
stellen.
10. Rondvraag
Dhr. Van Beek geeft aan, dat burgers in december 2017 de mogelijkheid is geboden om hun
WOZ-gegevens in te zien en daarin zo nodig wijzigingen aan te brengen. Hiervan heeft de
gemeente Dongen melding gemaakt in een plaatselijke uitgave die op 11 januari 2018 is
verschenen. Vanaf dat moment stond de inzage en correctiemogelijkheid nog maar open tot de
e
14 januari 2018. Hierover zijn in de gemeenteraad vragen gesteld. Dhr. Van Beek vraagt of naar
de toekomst een en ander meer planmatig vorm kan worden gegeven zodat er meer tijd voor de
communicatie beschikbaar is.
Dhr. Stoffelen geeft aan, dat als de tijd te kort is geweest deze maximaal moet worden opgerekt.
De vraag zal worden meegenomen.

11. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 10.32 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 20 april 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

