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Zienswijze programmabegroting 2022 Belastingsamenwerking West-Brabant

Geachte bestuur
Wij ontvingen van u op 12 april 2021 de programmabegroting 2022-2025 van de Belastingsamenwerking
West-Brabant. U stelde ons – als deelnemer in de belastingsamenwerking – in de gelegenheid om namens
ons algemeen bestuur een zienswijze omtrent deze programmabegroting te formuleren.
Volgens artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant dient de
begroting voorafgaand aan het jaar waarop deze geldt, voorgelegd te worden aan het algemeen bestuur
van het waterschap zodat deze een zienswijze kan inbrengen.
Wij hebben de programmabegroting 2022-2025 van de Belastingsamenwerking West-Brabant voorgelegd
aan het algemeen bestuur van het waterschap, dat op 16 juni 2021 van de begrotingsstukken kennis
heeft genomen. De begroting geeft inzicht in waar de BWB voor staat, hoe de BWB dat gaat realiseren en
welke middelen de BWB daarvoor inzet.
Het algemeen bestuur van het waterschap kan zich verenigen met de jaarschijf 2022 van de
programmabegroting 2022-2025 van de BWB. Wel vraagt het algemeen bestuur aandacht voor de
volgende punten:
•
Het waterschap verwacht van de BWB haar uiterste best doet om de in deze begroting genoemde
ontwikkelingen, taakstelling en de efficiency van de organisatie te realiseren
•
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.
Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf

De secretaris-directeur

drs. C.J.G.M. de Vet

dr. A.F.M. Meuleman
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