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Geacht bestuur,
Hierbij zenden wij u de ontwerp-Programmabegroting 2022 van de Belastingsamenwerking WestBrabant (BWB) zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 9 april 2021. U treft bij deze ontwerpProgrammabegroting verder de volgende documenten aan:
1. Kostenverdeelstaat begroting 2022 met onder andere een uitsplitsing naar de programma’s
Waarderen, Heffen en Invordering.
2. Specificatie deelnemersbijdrage begroting 2022 versus 2021. Deze specificatie bevat per
deelnemer een analyse van het verschil in deelnemersbijdrage tussen de begroting 2022 en
de begroting 2021.
3. Notitie Verloop deelnemersbijdrage 2020 – 2022. In deze notitie is een totaal-analyse
weergegeven van de stijging tussen de begroting 2020 en de begroting 2022.
De behandeling van de Programmabegroting BWB 2022, inclusief uitgebrachte zienswijzen, vindt
plaats in de vergadering van het dagelijks bestuur van de BWB op 2 juli 2021. De behandeling door
het algemeen bestuur van de BWB staat gepland op 16 juli 2021.
Op basis van artikel 68 Wet gemeenschappelijke regelingen dient de ontwerp-Programmabegroting
acht weken voordat zij ter (definitieve) vaststelling aan het algemeen bestuur van de BWB wordt
aangeboden aan de raden van de deelnemende gemeenten en aan het algemeen bestuur van het
deelnemende waterschap te worden gezonden. De Nota Verbonden Partijen gaat uit van het uiterlijk
15 april aanleveren van de ontwerpbegroting aan haar deelnemers en het door de deelnemers
uiterlijk 1 juli aan de BWB aanleveren van de zienswijzen.
Wij verzoeken uw zienswijze te sturen aan het algemeen bestuur van de Belastingsamenwerking
West-Brabant, t.a.v. de heer P.C.A.M. Stoffelen, Postbus 502, 4870 AM Etten-Leur. Het heeft onze
voorkeur dat u de zienswijze per e-mail verzendt naar het secretariaat van de BWB, e-mail:
bwb.secretariaat@bwbrabant.nl.

Indien u naar aanleiding van deze brief vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer P.C.A.M.
Stoffelen, directeur Belastingsamenwerking West-Brabant, telefonisch te bereiken via het
secretariaat, telefoon 076 – 5298333.

Met vriendelijke groet,
Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Belastingsamenwerking West-Brabant,
de secretaris,
de voorzitter,

drs. P.C.A.M. Stoffelen

drs. Th.J.J.M. Schots

Bijlagen:
Ontwerp Programmabegroting BWB 2022
1. Kostenverdeelstaat begroting 2022
2. Specificatie deelnemersbijdrage Begroting 2022 versus 2021
3. Notitie Verloop deelnemersbijdrage 2020-2022

Afschriften verzonden naar:
- Colleges van burgemeester en wethouders en het dagelijks bestuur Waterschap Brabantse
Delta
- Regiefunctionaris deelnemers

