
 
 

 

 

 

Voorstel  
 

 

Aan 

Het Algemeen Bestuur van de BWB 

 

Onderwerp         Datum 

Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024  24 juli 2020  

    

 

 

Inleiding 

Op 20 mei jl. is door uw dagelijks bestuur de begroting 2021 in ontwerp vastgesteld en is deze 

vervolgens ter kennisname voorgelegd aan uw algemeen bestuur in de vergadering van 29 mei 

2020. 

Aansluitend aan de vergadering van uw AB is de ontwerpbegroting op 29 mei naar de deelnemers 

verzonden in het kader van de te volgen zienswijzeprocedure. In overeenstemming met het 

bepaalde in artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant 

dient uw algemeen bestuur van de BWB de begroting 2021 vóór 1 augustus 2020 vast te stellen en 

aan Gedeputeerde Staten van Noord Brabant te zenden. 

 

Met dit voorstel wordt uw algemeen bestuur voorgesteld de ‘programmabegroting BWB 2021 en het 

meerjarenperspectief 2022-2024’, met in acht name van de ontvangen zienswijzen, vast te stellen. 

 

 

Ingediende zienswijzen 

Op grond van de Gemeenschappelijke Regeling kunnen de deelnemers een eventuele zienswijze 

indienen binnen een periode van 8 weken nadat de ontwerpbegroting is toegezonden. De volgende 

(concept) zienswijzen zijn ingediend. 

 

Geen zienswijze 

Door de gemeenteraden van gemeente Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen, Woensdrecht 

en Zundert is besloten om geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de ontwerpbegroting 

2021 van de BWB.  

 

Gemeente Bergen op Zoom 

De gemeenteraad van Bergen op Zoom verzoekt in haar zienswijze een taakstellende bezuiniging 

van 1% op te leggen. 

 

Gemeente Breda 

De gemeenteraad van Breda heeft besloten om: 

- Niet in te stemmen met de begroting BWB 2021 en de daarin verwerkte nieuwe 

kostenverdeling tussen deelnemers. 

- Het algemeen bestuur van de BWB voor te stellen een onafhankelijk onderzoek uit te laten 

voeren naar: 

Een transparante, eerlijke, objectieve en praktisch uitvoerbare methodiek en berekening 

van de jaarlijkse deelnemersbijdrage, waarbij de belangen van alle deelnemers in gelijke 



 

mate worden gediend. Daarbij specifiek aandacht voor de visie en uitgangspunten die aan 

de methodiek ten grondslag liggen, voor kostenverdeling en verrekening van financiële 

resultaten en voor de governance van de huidige regeling.  

 

Gemeente Dongen 

De gemeenteraad van Dongen heeft besloten niet in te stemmen met de ontwerpbegroting 2021 

van de Belastingsamenwerking West-Brabant en dient de volgende zienswijze in: 

De gemeente Dongen houdt vast aan het neutraliseren van de indexering middels een 

efficiencyslag in de bedrijfsvoering. Tevens wordt als opdracht aan de BWB meegegeven om de 

uniformering en vereenvoudiging van de belastingverordeningen verder uit te werken. Wij zien het 

resultaat daarvan graag vertaald met een kostenreductie per gemeente met ingang van de 

begroting 2022. 

 

Gemeente Oosterhout 

De gemeenteraad van Oosterhout heeft besloten de volgende zienswijze over de begroting 2021 

mee te geven: 

- De raad verwacht dat de GR de komende maanden de effecten in kaart brengt van de 

coronacrisis op de begroting 2021 en in de werkzaamheden de prioriteit legt op die 

werkzaamheden die bijdragen aan het bestrijden van de gezondheidscrisis of de 

economische crisis die daarna kan volgen. Als dit leidt tot een begrotingswijziging verzoekt 

de raad die voor het einde van 2020 nog aan de raden voor te leggen voor een zienswijze. 

- De raad verzoekt de GR om alvast op zoek te gaan naar mogelijkheden om kosten te 

besparen, omdat de financiële gevolgen van de coronacrisis er toe kunnen leiden dat de 

gemeente minder aan de GR’en kan besteden. 

 

Gemeente Roosendaal 

De gemeenteraad van Roosendaal heeft besloten om in te stemmen met de begroting 2021 van de 

BWB en verzoekt in haar zienswijze om de effecten van corona in kaart te brengen. 

 

Waterschap Brabantse Delta 

Het algemeen bestuur van het waterschap kan zich verenigen met de jaarschijf 2021 van de 

programmabegroting 2021-2024 van de BWB. Wel vraagt het algemeen bestuur aandacht voor de 

volgende punten: 

- De BWB wordt expliciet verzocht om de in deze begroting genoemde ontwikkelingen en de 

efficiency van de organisatie financieel worden doorvertaald in de toekomstige 

meerjarenbegroting 2022-2025.  

- Tevens hecht het waterschap er belang aan dat er continu aandacht is voor de risico’s die 

zich mogelijk voor doen met betrekking tot de implementatie en in bedrijf gaan van de 

belastingsoftware en de overgang naar het taxeren op gebruiksoppervlak. 

- Voorts verzoekt het waterschap de BWB om in toekomstige begrotingen aandacht te 

schenken aan de “marktpositie” van de BWB, bijvoorbeeld aan de hand van (openbare) 

benchmark gegevens om een prijs- en kwaliteitsvergelijking te kunnen doen met 

vergelijkbare organisaties en daarbij van andere te kunnen leren en verbeteren. 

 

Reactie op de zienswijzen 

De BWB bedankt de gemeenteraad van gemeente Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen, 

Woensdrecht en Zundert voor het besluit om geen zienswijze in te dienen. 

 

Reactie zienswijze gemeente Bergen op Zoom 

Intern wordt bij de BWB kritisch gekeken naar de mogelijkheden tot efficiëntievoordelen en 

kostenbesparingen. In een apart agendapunt van deze vergadering wordt ingegaan op de 

ontwikkeling van de efficiency van de BWB in de afgelopen jaren. 

 

Reactie zienswijze gemeente Breda 



 

De BWB betreurt het standpunt van gemeente Breda om niet in te stemmen met de begroting 2021 

met de daarin verwerkte kostenverdeling. Gezien het financiële effect van de nieuwe 

verdeelsleutels voor de gemeente Breda heeft de BWB ook begrip voor het standpunt van 

gemeente Breda. De BWB heeft in de totstandkoming van de nieuwe kostenverdeelsystematiek 

uiteraard gestreefd naar een eerlijke, objectieve en rechtvaardige verdeling van kosten over de uit 

te voeren taken. Het DB heeft inmiddels opdracht gegeven tot een onafhankelijk onderzoek naar de 

nieuwe kostenverdeelstaat in relatie tot de voorwaarden waaronder de taakuitbreiding voor Breda 

tot stand is gekomen. 

 

Reactie zienswijze gemeente Dongen 

Intern wordt bij de BWB kritisch gekeken naar de mogelijkheden tot efficiëntievoordelen en 

kostenbesparingen. In een apart agendapunt van deze vergadering wordt ingegaan op de 

ontwikkeling van de efficiency van de BWB in de afgelopen jaren. 

 

Reactie zienswijze gemeente Oosterhout 

- De BWB zal in deze periode de (mogelijke) gevolgen van de coronacrisis uiteraard blijven 

monitoren en hierover periodiek rapporteren. In eerste instantie zal het effect van de crisis 

zichtbaar worden op de begroting 2020. Omdat de (langdurige economische) gevolgen van 

de crisis nog niet in te schatten zijn, kan de BWB niet beloven deze effecten in beeld te 

hebben voor eind 2020. Zodra er wel voldoende duidelijkheid is zal dit uiteraard zo vroeg 

mogelijk gecommuniceerd worden richting de deelnemers van de BWB. 

- De BWB begrijpt de noodzaak bij haar deelnemers om kritisch te blijven op de bijdragen 

aan gemeenschappelijke regelingen. Intern wordt bij de BWB dan ook kritisch gekeken 

naar de mogelijkheden tot efficiëntievoordelen en kostenbesparingen. In een apart 

agendapunt van deze vergadering wordt ingegaan op de ontwikkeling van de efficiency van 

de BWB in de afgelopen jaren. 

 

Reactie zienswijze gemeente Roosendaal 

Bedankt voor het besluit om in te stemmen met de begroting 2021 van de BWB. De effecten van 

corona zullen periodiek gemonitord en in beeld worden gebracht voor onze deelnemers. 

 

Reactie zienswijze Waterschap Brabantse Delta 

De BWB bedankt het Waterschap Brabantse Delta voor het instemmen met de jaarschijf 2021 van 

de programmabegroting. Hierbij geeft de BWB een reactie op de genoemde aandachtspunten in de 

zienswijze: 

- Ontwikkelingen en efficiencyslagen zullen, wanneer dit mogelijk is, financieel worden 

doorvertaald in de toekomstige begrotingen van de BWB. In een apart agendapunt van 

deze vergadering wordt ingegaan op de ontwikkeling van de efficiency van de BWB in de 

afgelopen jaren. 

- De BWB onderschrijft het belang voor monitoring van de risicovolle projecten met 

betrekking tot het waarderen op gebruiksoppervlak en de implementatie van de 

belastingsoftware. Het bestuur van de BWB wordt ook steeds periodiek geïnformeerd over 

de stand van zaken met betrekking tot deze projecten. 

- De BWB staat zeker open voor vergelijking aan de hand van benchmarks. Uitgangspunt is 

wel dat de benchmark gegevens betrouwbaar en vergelijkbaar zijn om te komen tot een 

juiste marktanalyse. Over het jaar 2020 verwacht de BWB in ieder geval weer mee te doen 

aan de benchmark van de waarderingskamer. 

 

Vervolg procedure 

Zodra het algemeen bestuur van de BWB de programmabegroting 2021 definitief heeft vastgesteld, 

zal aansluitend een exemplaar worden toegezonden aan het algemeen bestuur van het waterschap 

en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. De vastgestelde (meerjaren)begroting zal 

vervolgens vóór 1 augustus 2020 worden toegezonden aan het college van Gedeputeerde Staten. 

 

 



 

Voorstel 

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld: 

1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen en in te stemmen met de voorgenomen 

reactie daarop; 

2. De programmabegroting 2021, inclusief het meerjarenperspectief 2022-2024, vast te 

stellen. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit 
 

 

Van 

Het Algemeen Bestuur van de BWB 

 

Onderwerp        Datum 

Programmabegroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 24 juli 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: 

artikel 30 en 31 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant; 

 

besluit: 

1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen en in te stemmen met de voorgenomen 

reactie daarop; 

2. De programmabegroting 2021, inclusief het meerjarenperspectief 2022-2024, ter vast te 

stellen. 

 

 

Aldus vastgesteld op 24 juli 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 


