Verslag

Onderwerp
Verslag vergadering Algemeen Bestuur
Belastingsamenwerking West-Brabant
Datum:
31 augustus 2017
Aanvang: 11.00 uur
Plaats:
Kantoor Belastingsamenwerking West-Brabant

Aanwezig
De heer Th.J.J.M. Schots
De heer A.J.M. Coppens
De heer J.P. van Hal
De heer P.G.H.N. Utens
De heer P.C.A.M. Stoffelen
De heer A. van Oers

Waterschap Brabantse Delta (voorzitter)
Gemeente Bergen op Zoom
Gemeente Etten-Leur
Gemeente Zundert
BWB (secretaris)
BWB (notulist)

Afwezig met berichtgeving
De heer P.J.L.M. de Beer
De heer A.W.H. van Beek
De heer J.H.A. Mollen
De heer E. Schoneveld
De heer R.P. van der Helm
De heer T. Theunis
De heer M.P. Groffen

Gemeente Breda (plv. voorzitter)
Gemeente Dongen
Gemeente Halderberge
Gemeente Moerdijk
Gemeente Oosterhout
Gemeente Roosendaal (Volmacht afgegeven)
Gemeente Woensdrecht (Volmacht afgegeven)

1. Opening
Voorzitter Th. Schots heet de aanwezigen van harte welkom.
2. Verslag van de vergadering van 14 juli 2017
Besluit: Het verslag van de vergadering van 14 juli 2017 wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen
De heren Schots en Stoffelen hebben aan dhr. Fakkers een bezoekje gebracht ter gelegenheid
van zijn vertrek. Het bezoekje en bloemetje werd door de heer Fakkers zeer op prijs gesteld.
Dhr. Fakkers wordt tijdelijk opgevolgd door de dhr. Schoneveld. Dhr. Van Dorst is voorgedragen
als opvolger.

4.

Ingekomen stukken
Zienswijzen op de Begroting 2018 van de gemeentelijke deelnemers Bergen op Zoom, Breda,
Dongen, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Woensdrecht en Zundert
en het Waterschap Brabantse Delta worden voor kennisgeving aangenomen. Deze komen bij de
vaststelling van de programmabegroting 2018 en meerjarenbegroting 2019 – 2021 aan de orde.

5.

Verzonden brieven
geen

6.

Vaststellen Programmabegroting en meerjarenbegroting 2019 - 2021
Dhr. Schots meldt dat door het Dagelijks Bestuur een voorstel is gedaan waarin de reacties in de
zienswijzen is meegenomen. Het voorstel en de voorliggende programmabegroting 2018 en
meerjarenbegroting 2019 – 2021 geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen en
worden overeenkomstig vastgesteld. Voor het indienen van de begroting 2018 is van de
Provincie uitstel ontvangen tot 1 september 2017. De vastgestelde begroting wordt nog vandaag
zowel per post als per mail naar de Provincie verzonden. Ook zal de vastgestelde begroting naar
de raden van de gemeenten en het algemeen bestuur van het waterschap Brabantse Delta
worden verzonden. Dhr. Schots spreekt namens het Dagelijks Bestuur het vertrouwen uit dat het
traject van latere vaststelling van de begroting een eenmalig karakter heeft.
Besluit:
De Programmabegroting 2018 en de meerjarenbegroting 2019 – 2021 worden overeenkomstig
vastgesteld.

7.

Rondvraag
Dhr. Utens informeert naar de acquisitie van nieuwe deelnemers.
Dhr. Soffelenn geeft aan, dat er met potentiele deelnemers kennismakingsgesprekken worden
gevoerd en de deur wordt opengezet voor toetreding. Er is op dit moment geen sprake van
toetreding van nieuwe deelnemers. Dhr. Coppens attendeert op het succes dat door de
bestuurlijk trekker Ron Dujardin is behaald ini het kader van het traject ‘380 KV’. Het ging hierbij
om de samenwerking en het op één lijn krijgen van de verschillende gemeenten. Dhr. Coppens
stelt voor om dhr. Dujardin in contact te brengen met dhr. Stoffelen voor een gesprekje over de
wijze waarop het positieve resultaat van de samenwerking tussen de gemeenten in dit traject tot
stand is gekomen.

8.

Sluiting
Dhr. Schots dankt iedereen en sluit de vergadering om 11.10 uur..

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 oktober 2017.
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

