
Aan de gemeenteraden en het algemeen bestuur 
van de deelnemers van de 
Belastingsamenwerking West-Brabant 

Contactpersoon Uw kenmerk
drs. P.C.A.M. Stoffelen -

Onderwerp Datum 
Ontwerp Programmabegroting BWB 2021 29 mei 2020  

Geacht bestuur,

Hierbij zenden wij u de ontwerp-Programmabegroting 2021 van de Belastingsamenwerking West-
Brabant (BWB). 

Bij brief van 22 april 2020 hebben wij u medegedeeld dat het algemeen bestuur van de BWB in de 
vergadering van 17 april 2020 de voorkeur heeft uitgesproken om de ontwerp-Programmabegroting 
BWB 2021 eerst ná de besluitvorming over de nieuwe kostenverdeelstaat aan de gemeenteraden en 
het algemeen bestuur van het Waterschap voor te leggen. 

In zijn vergadering van 29 mei 2020 heeft het algemeen bestuur van de BWB de nieuwe 
kostenverdeelstaat 2021 vastgesteld. Het effect van deze nieuwe kostenverdeelstaat is verwerkt in de 
thans voorliggende ontwerp-Programmabegroting BWB 2021.

Van het gebruikelijk tijdspad tot vaststelling van de Programmabegroting BWB 2021 wordt vanwege  
de hiervoor genoemde reden afgeweken, echter wel met het uitgangspunt om de indieningsdatum 
van 1 augustus 2020 bij de Provincie Noord-Brabant te handhaven. 

De behandeling van de Programmabegroting BWB 2021, inclusief uitgebrachte zienswijzen, vindt 
plaats in de vergadering van het dagelijks bestuur van de BWB op 17 juli 2020. De behandeling door 
het algemeen bestuur van de BWB vindt plaats op 24 juli 2020. 

De reguliere termijn voor het indienen van zienswijzen op basis van de Nota Verbonden Partijen loopt 
van 15 april tot en met 30 juni 2020. Wij vragen uw begrip voor deze bijzondere situatie en verzoeken 
u uw eventuele zienswijze zo mogelijk voor 30 juni 2020 uit te brengen. Zienswijzen die later worden 
ingediend (tot 15 juli) zullen uiteraard worden verwerkt in de voorstellen aan het dagelijks en 
algemeen bestuur van de BWB.  



Uw zienswijze gelieve u te sturen aan het algemeen bestuur van de Belastingsamenwerking West-
Brabant, t.a.v. de heer P.C.A.M. Stoffelen, Postbus 502, 4870 AM  Etten-Leur. Deze kan ook worden 
gemaild naar het secretariaat van de BWB, e-mail: bwb.secretariaat@bwbrabant.nl. 

Indien u naar aanleiding van deze brief vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer P.C.A.M. 
Stoffelen, directeur Belastingsamenwerking West-Brabant, telefonisch te bereiken via het 
secretariaat, telefoon 076 – 5298333 of mevrouw L. Onrust, controller, telefoon 06 – 11 60 10 39. 

Met vriendelijke groet,

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

Bijlage: Ontwerp Programmabegroting BWB 2021 


