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Inleiding
De huidige kostenverdeelsystematiek 2014 is geëvalueerd en dit heeft geleid tot aanbevelingen en 
conclusies. Op basis van de inzichten voortkomend uit deze evaluatie is een voorstel gemaakt voor 
een nieuwe kostenverdeelsystematiek. In de notitie ‘Nieuwe systematiek kostentoedeling 2021’ 
wordt de evaluatie en het voorstel voor de nieuwe kostenverdeelsystematiek toegelicht en 
beschreven. Er wordt voorgesteld om deze nieuwe kostenverdeelsystematiek in werking te laten 
treden vanaf 1 januari 2021. Om hiertoe te komen dient formele besluitvorming plaats te vinden 
door uw algemeen bestuur.

Toelichting
In de notitie kostenverdeelsystematiek 2021 is toegelicht wat de nadelen zijn van de huidige wijze 
van kostentoedeling. Er is een voorstel gemaakt voor een nieuwe systematiek waar de kosten op 
een meer rechtvaardige manier worden toebedeeld.
Om deze systematiek in werking te laten treden per 1 januari 2021 (begroting 2021) dient uw 
algemeen bestuur, op grond van artikel 31, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling 
Belastingsamenwerking West-Brabant, de nieuwe berekeningswijze vast te stellen. Vaststelling 
vindt plaats met een verstrekte meerderheid van tenminste twee-derde van het maximaal aantal in 
uw bestuur uit te brengen stemmen.  

Voorstel
Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:

1. De voorliggende kostenverdeelsystematiek 2021 vast te stellen en vanaf 1 januari 2021 als 
basis te hanteren voor de berekeningswijze zoals benoemd in artikel 31, lid 2 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant.



Besluit

Van
Het Algemeen Bestuur van de BWB

Onderwerp Datum
Kostenverdeelsystematiek 2021 29 mei 2020

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-
Brabant;

gelezen: 
het voorstel met boven aangehaald onderwerp;

gezien:
de beraadslagingen op voornoemde datum;

gelet op:
artikel 31, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant 

besluit:
1. De voorliggende kostenverdeelsystematiek 2021 vast te stellen en vanaf 1 januari 2021 als 

basis te hanteren voor de berekeningswijze zoals benoemd in artikel 31, lid 2 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant.

Aldus vastgesteld op 29 mei 2020.

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


