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Onderwerp
1e Begrotingswijziging 2021 Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)

Voorgesteld besluit
Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de 1e
begrotingswijziging 2021 van de BWB.

Samenvatting
De 1e begrotingswijziging 2021 van de BWB vloeit voort uit de 1e bestuursrapportage 2021 van de
BWB en heeft betrekking op een stijging van de totale deelnemersbijdrage van € 616.000. Voor de
gemeente Oosterhout betreft dit een eenmalige extra bijdrage van € 23.200 (inclusief BTW). Deze
stijging is in lijn met de meerjarenbegroting 2022, welke in juni 2021 door de gemeenteraad is
behandeld. Hierop is geen zienswijze ingediend bij de BWB.
Daarom wordt voorgesteld om ook voor de 1e begrotingswijziging 2021 geen gebruik te maken van de
mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.
Aanleiding
Vanuit de Belastingsamenwerking is het ontwerp van de 1e begrotingswijziging 2021 BWB ontvangen
met het verzoek aan de raad om eventueel een zienswijze kenbaar te maken. Deze
begrotingswijziging vloeit voort uit de 1e bestuursrapportage 2021 van de BWB. In deze rapportage
zijn de resultaten over de eerst vier maanden van het begrotingsjaar afgezet tegen de ramingen van
baten en lasten uit de begroting 2021. Bij deze resultaten heeft ook een ‘doorkijk’ naar de rest van het
jaar plaats gevonden. Op basis daarvan is vervolgens beoordeeld of al dan niet een bijstelling van de
ramingen dient plaats te vinden.
Ten opzichte van de begroting 2021 vindt er een bijstelling plaats die leidt tot een verhoging van de
totale deelnemersbijdrage met € 616.000. Deze bijstelling wordt voornamelijk veroorzaakt door de
hogere productieaantallen in algemene zin en specifiek op het gebied van het aantal objecten onder
bezwaar, de hogere griffie- en proceskosten door inzet van no cure no pay bedrijven en de financiële
herverdeeleffecten van de nieuwe kosten-verdeelsystematiek.
Kader
Ingevolge artikel 35 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen dient een gemeenschappelijke
regeling de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid te stellen hun zienswijze over
de wijziging van de begroting naar voren te brengen.
Wat willen we bereiken?
Door de 1e begrotingswijziging 2021 van de BWB wordt aansluiting gevonden bij de gerealiseerde
cijfers van de BWB over de eerste vier maanden van 2021.
Argumenten en kanttekeningen bij het voorgestelde besluit
Niet van toepassing.

Inspraak en participatie
Niet van toepassing.
Alternatieve oplossingsrichting(en)
Niet van toepassing.
Financiën
Voor de gemeente Oosterhout is de extra bijdrage bij de 1e wijziging 2021 € 23.200 (incl. btw).
Deze extra kosten worden gecompenseerd door de bijdrage van € 24.000 die is ontvangen vanuit de
BWB als gevolg van het positieve jaarrekeningresultaat over 2020.
Vervolg
De behandeling van de 1e begrotingswijziging BWB 2021, inclusief de uitgebrachte zienswijzen, vindt
plaats in de vergadering van het dagelijks bestuur van de BWB op 15 oktober 2021. De behandeling
door het algemeen bestuur van de BWB vindt plaats op 22 oktober 2021.

Oosterhout 26 juli 2021,
Burgemeester en wethouders.

Bijlage(n)
Aanbiedingsbrief ontwerp 1e begrotingswijziging BWB 2021;
Besluit inzake zienswijze ontwerp 1e begrotingswijziging BWB 2021;
Ontwerp 1e begrotingswijziging 2021 BWB

RAADSBESLUIT
Onderwerp 1e Begrotingswijziging 2021 Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)
Zaaknummer 301851
De raad van de gemeente Oosterhout,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 augustus 2021,
BESLUIT:
Geen gebruik te maken van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de 1e
begrotingswijziging 2021 van de BWB.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 september 2021,
de raad voornoemd,

, voorzitter
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, griffier
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