Voorstel
Aan
Het Algemeen Bestuur van de BWB
Onderwerp
Procedurevoorstel Bestuurlijke Besluitvorming
Gedurende de periode van Corona

Datum
17 april 2020

Inleiding
Vanwege de uitbraak van het coronavirus wordt gezocht naar een legitieme en werkbare oplossing
voor de bestuurlijke besluitvorming. Ook de BWB ziet tot nader orde af van fysieke
bestuursvergaderingen. De AB-vergadering van 17 april wordt via TEAMS gevoerd.
Spoedeisende besluiten van de eerste periode
Met name rond belastingaanslagen voor bedrijven zijn de eerste weken onder druk besluiten
genomen op een manier die niet geheel tegemoet is gekomen aan de bestuurlijke bevoegdheden
van de deelnemers. De BWB heeft daar complimenten voor ontvangen. Maar we moeten
voorkomen dat dit onnodig wordt herhaald.
Voor die onvoorziene gevallen waarin dat toch onvermijdelijk is zijn de regiefunctionarissen
verzocht om een hele korte lijn te onderhouden met hun bestuurders. Directeur en (vz. van) het DB
kunnen in zo’n geval snel schakelen, voorzien van reacties, c.q. adviezen van de overige
deelnemers. Van de volgens deze procedure genomen besluiten wordt een cumulatieve
besluitenlijst bijgehouden. Deze wordt later formeel met terugwerkende kracht bekrachtigd.
Besluitvormingsproces AB 17 april
De spoedwet digitale besluitvorming zal op 17 april van kracht zijn. Onder voorwaarden kan dan
digitaal vergaderd en besloten worden. Mogelijk dat toch op een later moment, in de eerstvolgende
fysieke vergadering de genomen besluiten formeel met terugwerkende kracht bekrachtigd moeten
worden. Let op: besluitvorming met terugwerkende kracht kan niet ten aanzien van besluitvorming
ten nadele van burgers of bedrijven.

AB d.d. 17 april
Om de vergadering met een groot aantal deelnemers productief te laten verlopen wordt hieronder
voorgesteld om de week in aanloop naar de vergadering als volgt te gebruiken. Het proces kan als
volgt verlopen:
•
(Het ambtelijke regie-overleg van 26/3 is in aanloop naar die datum digitaal, hoofdzakelijk
per mail gevoerd. De stukken die geagendeerd staan voor het AB d.d. 17 april zijn toen al,
al dan niet in een eerdere conceptvorm, behandeld en daar waar aan de orde aangepast);
•
Op donderdag 16 april staat wederom een regie-overleg gepland. In aanloop naar dat
overleg kunnen bestuurders en regie ambtenaren, tot twee dagen voor 16 april samen
vragen en commentaar formuleren. Vervolgens kan de BWB daarop een antwoord, c.q. een
reactie formuleren. Bestuurders kunnen op basis daarvan het standpunt van de deelnemer
bepalen. Het regie-overleg van 16 april kan gezien worden als bestuurlijk vooroverleg
voorafgaand aan het AB.
•
Op 17 april vindt besluitvorming plaats in het AB, met de juridische beperking zoals hiervoor
is geformuleerd.
Het is voorstelbaar dat tijdens het AB wordt nagegaan of er behoefte is aan stemming. Is dat niet
het geval, dan kan onder deze uitzonderlijke omstandigheden ook worden gesteld dat een besluit
geacht wordt te zijn genomen.

Voorstel
Het AB wordt gevraagd akkoord te gaan met dit procedurevoorstel.

Besluit

Van
Het Algemeen Bestuur van de BWB

Agendapunt

Onderwerp
Procedurevoorstel Bestuurlijke Besluitvorming
Gedurende de periode van Corona

Datum
17 april 2020

gelezen:
het voorstel met boven aangehaald onderwerp;
gezien:
de beraadslagingen op voornoemde datum;
gelet op:
de Gemeenschappelijke Regeling en de mandaatregeling Belastingsamenwerking West-Brabant;
besluit:
Het AB wordt gevraagd akkoord te gaan met dit procedurevoorstel.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 april 2020.
Het 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.

