Voorstel
Aan
het Algemeen Bestuur van de BWB

Agendapunt
10

Onderwerp
Vaststelling jaarstukken 2017 BWB

Datum
21 juni 2018

Inleiding
Hierbij treft u de jaarstukken 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking
West-Brabant aan. De voorliggende jaarstukken bestaan uit een jaarverslag en een jaarrekening. In
overeenstemming met artikel 32 van de “Gemeenschappelijke regeling” onderzoekt het Algemeen
Bestuur de rekening zonder uitstel en stelt haar vast vóór 15 juli van het jaar volgend op het jaar
waarop de rekening betrekking heeft. De vastgestelde jaarstukken over 2017 dienen namelijk voor
15 juli 2018 aan de toezichthouder, zijnde Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant, te
zijn toegezonden.
Jaarstukken
Met de jaarstukken 2017 leggen wij zowel beleidsmatig als financieel verantwoording af over het
gevoerde beleid en beheer over het jaar 2017 van de BWB. Nadat de voorlopige jaarstukken aan u
zijn voorgelegd in de vergadering van 6 april 2018 hebben wij een omissie geconstateerd in de
wijze van toerekening van de bijdrage aan de deelnemers. Een en ander heeft geen gevolgen voor
de totale bijdrage van de deelnemers, maar zorgt wel voor een verschuiving tussen de bijdragen
van de deelnemers onderling. In de voorliggende jaarstukken is dit aangepast.
Met dit voorstel en de bijlagen wordt beoogd het Algemeen Bestuur enerzijds voor te stellen de
jaarstukken 2017 te laten vaststellen en anderzijds de hoogte van de bijdragen van de deelnemers
voor 2017 definitief te laten bepalen.
Accountantsverklaring
De accountant van de BWB heeft de jaarrekening gecontroleerd. Het accountantsrapport d.d. 31
mei 2018 treft u bijgaand aan.
Naar het oordeel van de accountant geeft de jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de
samenstelling van zowel de baten als de lasten over 2017 als van de activa en passiva van de
BWB op 31 december 2017 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording
(BBV). Tevens is de accountant van oordeel dat de verantwoorde baten en lasten alsmede de
balansmutaties over 2017 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand is
gekomen en in overeenstemming zijn met de begroting en met de in de relevante wet- en
regelgeving opgenomen bepalingen.
De accountant heeft een onzekerheid geconstateerd, welke voortkomt uit het feit dat niet alle
bedragen van de jaarrekening 2016 één op één te vergelijken zijn met de bedragen van

jaarrekening 2017. Dit heeft te maken met het omzetten van de begroting van een categorale
indeling naar een groepering per programma. Dit om te voldoen aan de vereisten van het BBV. Het
oordeel van de accountant is dat dit niet tot een materiële onzekerheid leidt. Daarom is dit vermeld
in een toelichtende paragraaf van de accountantsverklaring, zonder afbreuk te doen aan de
strekking van de accountantsverklaring.
Rekeningresultaat 2017
De jaarrekening 2017 sluit met een batig resultaat van afgerond € 146.000. Conform het gestelde in
de Gemeenschappelijke regeling BWB moet het positieve rekening resultaat over 2017 worden
verrekend met de deelnemers op grond van de vastgestelde berekeningswijze. De verdeling van de
bijdrage per deelnemer geeft navolgend beeld.
Omschrijving

Jaarrekening
2017

Bijdrage
nacalc 2017

Te
verrekenen

Gemeente Bergen op Zoom

1.207.000

1.173.400

33.600 N

Gemeente Breda

1.022.000

1.033.300

11.300 V

Gemeente Dongen

412.000

401.800

10.200 N

Gemeente Etten-Leur

692.000

696.400

4.400 V

Gemeente Halderberge

507.000

495.900

11.100 N

Gemeente Moerdijk

721.000

702.300

18.700 N

Gemeente Oosterhout

956.000

984.700

28.700 V

1.292.000

1.268.100

23.900 N

Gemeente Woensdrecht

414.000

406.500

7.500 N

Gemeente Zundert

361.000

396.200

35.200 V

Waterschap Brabantse Delta

3.600.000

3.479.800

120.200 N

Totaal bijdrage deelnemers

11.184.000

11.038.400

145.600 N

Gemeente Roosendaal

Bestemmingsreserve Plan van Aanpak
Ten gunste van het resultaat 2017 heeft een onttrekking van € 287.000 uit de bestemmingsreserve
Plan van Aanpak plaatsgevonden. Na deze onttrekking blijft nog een bedrag van € 45.000 over in
deze bestemmingsreserve. Aangezien de projecten voor de organisatieontwikkeling zijn afgerond,
wordt voorgesteld het resterende saldo van € 45.000 vrij te laten vallen ten gunste van het
exploitatieresultaat 2018.

Voorstel
Uw Algemeen Bestuur wordt voorgesteld:
1. de jaarstukken 2017 vast te stellen en daarmee ingevolge het 6e lid van artikel 32 van de
Gemeenschappelijke Regeling ons Dagelijks Bestuur décharge te verlenen;
2. het batig resultaat van € 146.000 terug te storten aan de deelnemers, naar rato van de
definitief betaalde bijdrage door de deelnemers over 2017;
3. de bijdragen van de deelnemers over 2017 overeenkomstig de kostentoerekening definitief
vast te stellen.
4. het restant van de reserve Plan van Aanpak, € 45.288, vrij te laten vallen ten gunste van
het exploitatieresultaat 2018;

Besluit
Van
het Algemeen Bestuur van de BWB
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Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking WestBrabant,
gelezen:
het voorstel met boven aangehaald onderwerp;
gezien:
- de beraadslagingen op voornoemde datum;
- de jaarstukken 2017 van de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabant;
- de controleverklaring van de onafhankelijke accountant, gedateerd 31 mei 2018;
gelet op:
artikel 31, 32 en 33 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;
besluit:
1. de jaarstukken 2017 vast te stellen en daarmee ingevolge het 6e lid van artikel 32 van de
Gemeenschappelijke Regeling ons Dagelijks Bestuur décharge te verlenen;
2. het batig resultaat van € 146.000 terug te storten aan de deelnemers, naar rato van de
definitief betaalde bijdrage door de deelnemers over 2017;
3. de bijdragen van de deelnemers over 2017 overeenkomstig de kostentoerekening definitief
vast te stellen.
4. het restant van de reserve Plan van Aanpak, € 45.288, vrij te laten vallen ten gunste van
het exploitatieresultaat 2018;

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 juli 2018.
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

