Voorstel
Aan
Het Algemeen Bestuur van de BWB
Onderwerp
1e bestuursrapportage 2019

Datum
5 juli 2019

Inleiding
In de 1e bestuursrapportage wordt een eerste financieel beeld gegeven voor het jaar 2019. Het
Dagelijks Bestuur rapporteert aan uw Algemeen Bestuur over de voortgang en activiteiten van de
begroting. Indien er afwijkingen ten opzichte van de begroting worden geconstateerd, wordt dit in
de bestuursrapportage gerapporteerd, waardoor een tijdige bijstelling kan plaatsvinden.

Toelichting
Deze bestuursrapportage gaat met name in op de voortgang van het primaire proces, projecten en
de uitvoering van de bedrijfsvoering. De resultaten van de eerste vier maanden van het
begrotingsjaar 2019 zijn afgezet tegen de ramingen van baten en lasten uit de primaire begroting
2019, inclusief 1e begrotingswijziging 2019 (uitbreiding taken Breda). Bij deze resultaten over de
eerste vier maanden heeft tevens een ‘doorkijk’ naar de rest van het jaar plaatsgevonden.
Ten opzichte van de primaire begroting 2019, inclusief de 1e begrotingswijzing, vindt er geen
bijstelling plaats die leidt tot een wijziging van de totale deelnemersbijdrage. Wel vinden er enkele
interne mutaties plaats en zijn er enkele aandachtspunten. Deze worden in hoofdstuk 5 van de
bestuursrapportage toegelicht.

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage 2019;
2. De daaruit voortvloeiende interne begrotingswijziging, die geen gevolgen heeft voor
de totale begrotingsomvang, vast te stellen.

Besluit
Van
Het Algemeen Bestuur van de BWB
Onderwerp
1e bestuursrapportage 2019

Datum
5 juli 2019

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking WestBrabant;
gelezen:
het voorstel met boven aangehaald onderwerp;
gezien:
de beraadslagingen op voornoemde datum;
gelet op:
artikel 5 van de financiële verordening Belastingsamenwerking West-Brabant;
artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;
besluit:
1. Kennis te nemen van de 1e bestuursrapportage 2019;
2. De daaruit voortvloeiende interne begrotingswijziging, die geen gevolgen heeft voor
de totale begrotingsomvang, vast te stellen.

Aldus vastgesteld op 5 juli 2019.
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

