Verslag
Onderwerp
Verslag vergadering Algemeen Bestuur
Datum: 21 oktober 2016
Tijd:
09.00 uur
Plaats: Belastingsamenwerking West-Brabant
Aanwezig
De heer Th.J.J.M. Schots
De heer P.J.L.M. de Beer
De heer A.W.H. van Beek
De heer J.P. van Hal
De heer J.H.A. Mollen
De heer F.P. Fakkers
De heer R.P. van der Helm
De heer T. Theunis
De heer M.P. Groffen
De heer P.G.H.N. Utens
De heer R.B.J. Naaktgeboren
De heer A. van Oers
Mevrouw A.M.W. Dirken (tot 10.00 uur)
De heer P.C.A.M. Stoffelen
Afwezig met berichtgeving
De heer A.J.M. Coppens

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

Gemeente Bergen op Zoom

1. Opening
Voorzitter Th. Schots heet iedereen van harte welkom.
Besloten gedeelte
2. Deelnemerstevredenheidsonderzoek
Onder leiding van het bureau Chance hebben de leden van het Algemeen Bestuur aangegeven hoe
zij vanuit bestuurlijk oogpunt naar de dienstverlening van de BWB kijkt en hoe de leden de relatie met
de BWB ervaren. Het verslag van deze klantensessie is opgesteld door het bureau Chance en op 26
oktober aan alle leden verstuurd.
Openbaar gedeelte
3.

Verslag van de vergadering van 1 juli 2016
Besluit: Het verslag van de vergadering van 1 juli 2016 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4.

Mededelingen
a. Tweede bestuursrapportage 2016
De rapportage is een mooie weergave
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
Vraag van de heer Fakkers naar aanleiding van de laatste volzin op pagina 8, onderdeel
Bezwaar en Beroep: Moeten bezwaarschriften niet voor het einde van het jaar zijn
afgehandeld?
Antwoord: Het wettelijk kader bepaalt dat een bezwaarschrift uiterlijk moet zijn afgehandeld
vóór het einde van het jaar. Er geldt echter een uitzondering voor bezwaarschriften die in de
laatste zes weken van het jaar zijn ingediend. Verder geldt voor bezwaarschriften tegen
waterschapsheffingen een andere wettelijke bepaling en worden die aanslagen op meerdere
momenten in het jaar opgelegd.
b. Planning & Control Kalender 2017
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
c. Invordering en oninbaar
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
d. Stand van zaken nieuwe toetreders
Voorzitter Dhr. Schots en de accountmanager van de BWB hebben donderdagavond 20
oktober 2016 een presentatie gegeven in de opiniërende raadscommissie van de gemeente
Rucphen. Het was een interactieve discussie met de raadsleden. Het gevoel bestaat dat het
college voornemens is te besluiten tot toetreding van de BWB per 1 januari 2018.
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen.
e. Aanwijzing belastingplichtige in keuzesituatie
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen
f. Kamerbrief 24 juni 2016 inzake Hervorming gemeentelijk belastinggebied
Bij deze hervorming wordt de invoering van nieuwe gemeentelijke belastingen voorzien. Deze
hebben een samenhang met een verlaging van de inkomstenbelasting. Het belang van een
goede communicatie en het op de juiste momenten communiceren wordt benadrukt. De VNG
vervult hierin ook een belangrijke rol. Het invoeren van (nieuwe) belastingen is een autonome
bevoegdheid van de deelnemer. De BWB kan de deelnemers faciliteren bij het berekenen van
een geprognotiseerde opbrengst.
g. Levering van gegevens kwijtschelding aan deelnemers toegestaan en veiliger
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen
h. Aansluiting op landelijke voorziening WOZ, LV WOZ
De openbaarheid van de WOZ-waarde voorziet in een behoefte. In het gunstige geval levert
het een positieve bijdrage leveren aan de “WOZ-beleving”. De kans is ook aanwezig dat het
leidt tot meer bezwaren. De Waarderingskamer streeft naar meer transparantie wat
vervolgens bijdraagt aan de maatschappelijke acceptatie. De privacy is niet echt in het
gedrang, immers de informatie in het kadaster is ook openbaar.

De kwaliteit van de bestanden krijgt voordat kan worden aangesloten een beoordeling. Dit
geschiedt aan de hand van een datascan. Om aan te kunnen sluiten dient 99,9% van alle
data goed te zijn. De signaleringen moeten nog worden opgewerkt alvorens te kunnen
aansluiten.
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen
i. Marktoriëntatie software belastingen
Het doel van deze marktoriëntatie is primair gericht op het verkrijgen van een goed product.
Niet wordt uitgesloten dat dit ook de huidige leverancier zou kunnen zijn. Voorwaarde is dat
aan de eisen van de update wordt voldaan. De directie heeft intensief overleg met andere
samenwerkingsverbanden over de wisselende ontevredenheid van de huidige leverancier.
Het veranderen van softwareleverancier gaat niet altijd zonder problemen. De directie wordt
dan ook meegegeven ervoor zorg te dragen dat het in de uitvoering goed is geregeld, Safety
first.
Besluit: Voor kennisgeving aangenomen
5.

Ingekomen stukken
geen

6.

Verzonden stukken
geen

7.

Voorstel tot benoeming van de directeur BWB
De beraadslaging over dit voorstel vindt door de bestuursleden achter gesloten deuren plaats.
De voorzitter geeft vervolgens aan dat het bestuur heeft besloten de heer Peter Stoffelen te
benoemen tot directeur van de BWB. De voorzitter en alle overige aanwezigen feliciteren Peter
met deze benoeming en wensen hem veel succes. Na deze felicitaties legt dhr. Stoffelen ten
overstaan van de voorzitter vervolgens de ambtseed af.
De heer Van Hal spreekt namens het bestuur waardering uit naar René Naaktgeboren die in de
afgelopen periode als waarnemend directeur de organisatie heeft meegenomen en in goede
banen heeft weten te leiden. Hiervoor veel waardering en dank!

8.

Vaststellen vergaderschema 2017 voor het Algemeen Bestuur
Besluit: Het vergaderschema 2017 Algemeen Bestuur vast te stellen.

9.

Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

10. Sluiting
Onder dankzegging aan alle aanwezigen sluit de voorzitter de vergadering om 11.15 uur.

