Voorstel
Aan
Het Algemeen Bestuur van de BWB
Onderwerp
Vaststelling voorlopige jaarstukken 2018

Datum
25 april 2019

Inleiding
Hierbij treft u de jaarstukken 2018 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking
West-Brabant aan. De voorliggende jaarstukken bestaan uit een jaarverslag en een jaarrekening. In
overeenstemming met artikel 32 van de “Gemeenschappelijke regeling” onderzoekt het Algemeen
Bestuur de rekening en stelt haar vóór 15 juli van het jaar volgend op het jaar waarop de rekening
betrekking heeft vast. De vastgestelde jaarstukken over 2018 dienen namelijk voor 15 juli 2019 aan
de toezichthouder, zijnde Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant, te zijn
toegezonden.
Toelichting
Met de jaarstukken 2018 wordt zowel beleidsmatig als financieel verantwoording afgelegd over het
gevoerde beleid en beheer over het jaar 2018 van de BWB. Met dit voorstel en de bijlagen wordt
beoogd het Algemeen Bestuur enerzijds voor te stellen de jaarstukken 2018 te laten vaststellen en
anderzijds de hoogte van de bijdragen van de deelnemers voor 2018 definitief te laten bepalen.
Door de accountant van de BWB heeft een controle van de jaarstukken plaatsgevonden.
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de afronding en het opstellen van het controlerapport
en de accountantsverklaring. Wij verwachten deze stukken medio april te ontvangen.
Van de vaststelling van deze voorlopige jaarstukken 2018 doet het Dagelijks Bestuur mededeling
aan de raden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap.
Zodra het controlerapport en de accountantsverklaring ontvangen is, zullen wij de voorlopige
jaarstukken ter vaststelling aanbieden het Algemeen Bestuur.
Rekeningresultaat 2018
De jaarrekening 2018 sluit met een nadelig resultaat van afgerond € 165.000 na bestemming.
Conform het gestelde in de Gemeenschappelijke regeling BWB moet het rekening resultaat over
2018 worden verrekend met de deelnemers op grond van de vastgestelde berekeningswijze.
Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2018.

Besluit
Van
Het Algemeen Bestuur van de BWB
Onderwerp
Vaststelling voorlopige jaarstukken 2018

Datum
25 april 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 31, 32 en 33 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;
besluit:
1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarstukken 2018.

Aldus vastgesteld op 25 april 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

