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Onderwerp: zienswijze gewijzigde begroting 2018 Belastingsamenwerking West-Brabant
Geacht bestuur.
Wij ontvingen van u op 12 juli 2018 de 1* en 2^ begrotingswijziging BWB 2018. U stelde ons - als deelnemer
in de belastingsamenwerking - in de gelegenheid om namens ons algemeen bestuur een zienswijze omtrent
deze gewijzigde begroting te formuleren.
Evenals bij het vaststellen van de begroting dient bij een wijziging van de begroting de zienswijze-procedure
voor de deelnemers te worden door lopen.
Wij hebben de I e en 2e begrotingswijziging BWB 2018 voorgelegd aan het algemeen bestuur van het
waterschap, dat op 26 september 2018 van de I e en 2e begrotingswijziging BWB 2018 kennis heeft
genomen.
Het algemeen bestuur van het waterschap stemt in met de 1* en 2* begrotingswijziging 2018.
Wel vraagt het algemeen bestuur aandacht voor:
Aandacht voor de Interne beheersing en het risicomanagement betreffende de uitvoering van het project
"Transitie naar waarderen op gebruikersoppervlak". In dit plan Is nog geen rekening gehouden met de
aangekondigde taakuitbreiding voor de gemeente Breda. De gevolgen van deze taakuitbreiding kunnen voor
het project grote gevolgen hebben en vormen daarmee een risico. Bij de voorbereidingen van de
taakuitbreiding van de gemeente Breda zal moeten worden ingezoomd op deze samenloop om middels een
adequate planning knelpunten zo veel mogelijk te voorkomen.
Een ander risico Is het feit dat de overeenkomst van de huidige automatiseringssystemen van de BWB
per eind 2020 afloopt. Er wordt binnenkort een aanbesteding voorbereid. Om die reden Is het project
er op gericht om de waardering op gebruiksoppervlak voor die tijd afgerond te hebben.
De detailplanning van belde projecten zal moeten worden afgestemd op elkaar.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur.
De dijkgraaf
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