ontvangen

1 1 OKT 2021

Belastingsamenwerking West-Brabant
T.a.v. het Algemeen bestuur (de heer P.C.A.M. Stoffelen)
Postbus 502
4870 AM Etten-Leur

Gemeente
Halderberge

VERZONDEN 8 OKT 2021
Zaaknummer

222625

Behandeld door Pieter Doggen

Onderwerp

Zienswijze 1® begrotingswijziging 2021

Telefoonnummer 140165

Uw kenmerk

Bijlage(n)

Oudenbosch, 7 oktober 2021

Geacht bestuur,
Wij hebben uw brief van 22 juli 2021 ontvangen waarin u de 1® begrotingswijziging 2021 van de
Belastingsamenwerking West-Brabant aanbiedt. U verzoekt in uw brief om een zienswijze van de
gemeente Halderberge op deze 1® begrotingswijziging.
De door u aangeleverde documenten zijn besproken in de raadsvergadering van 7 oktober 2021.
De gemeenteraad van Halderberge heeft kennis genomen van alle documenten en besloten om
onderstaande zienswijze aan u kenbaar te maken.
Zienswijze
De eerste begrotingswijziging 2021 laat een stijging van de kosten zien met € 616.000. Het
aandeel van de gemeente Halderberge hierin bedraagt € 4.500. Daardoor stijgt de bruto bijdrage
van de gemeente Halderberge voor 2021 naar € 576.400. Onderdeel van de deelnemersbijdrage is
een extra bijdrage als gevolg van de overgangsregeling waartoe u op 30 oktober 2020 hebt
besloten. De gemeente Halderberge heeft in die vergadering niet ingestemd met die
overgangsregeling. Wij zijn met de opsteller van de second opinion van mening dat de nieuwe
kostentoedeling van de BWB technisch goed in elkaar zit, voldoende transparant is en leidt tot een
rechtvaardige kostentoedeling over de deelnemers. Wij willen graag solidair zijn met de andere
deelnemers, maar dat moet niet leiden tot onterecht hogere kosten. Daarom stemmen wij niet in
met de overgangsregeling en als gevolg daarvan ook niet met de stijging van de
deelnemersbijdrage zoals aangegeven in de Ie begrotingswijziging. De gemeente Halderberge
wenst uit te gaan van de verdeling zonder toepassing van de overgangsregeling.
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Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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