Voorstel
Aan
Het Algemeen Bestuur van de BWB

Agendapunt

Onderwerp
Verwerking opbrengst vervolgingskosten

Datum
30 oktober 2020

Inleiding
Vanaf begroting 2021 wordt de systematiek met betrekking tot de verwerking vervolgingskosten1
aangepast. De vervolgingskosten worden dan in zijn geheel buiten de begroting van de BWB
gehouden en een op een afgedragen aan de deelnemers. Dit is financieel ook zo vertaald in de
vastgestelde begroting 2021. Deze omzetting van systematiek vereist in de uitwerking echter nog een
administratieve verwerking van het openstaande saldo aan vervolgingskosten, welke in de
voorliggende memo nader wordt toegelicht.
Toelichting
Vanaf boekjaar 2021 wordt de opbrengst vervolgingskosten niet meer in de begroting van de BWB
verdisconteerd, wat heeft geleid tot een (administratieve) verhoging van de deelnemersbijdrage. De
ontvangen vervolgingskosten worden in het vervolg direct afgedragen aan de deelnemers. Omdat
deze ontvangsten ook oudere jaren betreft, welke al eerder door de BWB aan de deelnemers zijn
afgedragen, kan dit niet 1 op 1 worden doorgevoerd.
Om de overgang naar de vastgestelde nieuwe systematiek uit te kunnen voeren, dient daarom
eenmalig het openstaande bedrag aan vervolgingskosten, stand per 31-12-2020, door de deelnemers
te worden betaald aan de BWB.
Dit heeft geen invloed op de exploitatie van de BWB of van de deelnemers. Het is enkel een
liquiditeitsstroom die eenmalig plaatsvindt voor een juiste verdere invoer van de systematiek.

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de notitie ‘verwerking opbrengst vervolgingskosten vanaf begroting
2021’.
1

Waar ‘vervolgingskosten’ genoemd wordt, worden ook de boetekosten en rente bedoeld.

Besluit
Van
het Algemeen Bestuur van de BWB

Agendapunt

Onderwerp
Verwerking opbrengst vervolgingskosten

Datum
30 oktober 2020

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;
gelezen:
het voorstel met boven aangehaald onderwerp;
gezien:
de beraadslagingen op voornoemde datum;
gelet op:
de financiële verordening Belastingsamenwerking West-Brabant;

besluit:
1. Kennis te nemen van de notitie ‘verwerking opbrengst vervolgingskosten vanaf begroting
2021’.

Aldus vastgesteld op 30 oktober 2020.
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

