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Onderwerp: zienswijze programmabegroting 2020-2023 Belastingsamenwerking West-Brabant
Geachte bestuur,

Wij ontvingen van u op 11 april 2019 de programmabegroting 2020-2023 van de Belastingsamenwerking
West-Brabant, U stelde ons - als deelnemer in de belastingsamenwerking - in de gelegenheid om namens
ons algemeen bestuur een zienswijze omtrent deze programmabegroting te formuleren.
Volgens artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant dient de
begroting voorafgaand aan het jaar waarop deze geldt, voorgelegd te worden aan het algemeen bestuur van
het waterschap zodat deze een zienswijze kan inbrengen.

Wij hebben de programmabegroting 2020-2023 van de Belastingsamenwerking West-Brabant voorgelegd aan
het algemeen bestuur van het waterschap, dat op 19 juni 2019 van de begrotingsstukken kennis heeft
genomen. De begroting geeft inzicht in waar de BWB voor staat, hoe de BWB dat gaat realiseren en welke
middelen de BWB daarvoor inzet.
Het algemeen bestuur van het waterschap kan zich verenigen met de jaarschijf 2020 van de
programmabegroting 2020-2073 van de BWB. Wel vraagt het algemeen bestuur aandacht voor de volgende
punten:
. De BWB wordt expliciet verzocht om de in deze begroting genoemde ontwikkelingen en de efficiency van
de organisat¡e te monitoren en de effecten daarvan zichtbaar worden vertaald in de toekomstige
meerjaren begroti ng 2021-2024.
. Daarnaast wil het waterschap dat de BWB aangeeft hoe invulling wordt gegeven aan de ontwikkeling van
de vervolgingskosten in relatie tot de dekking van de personeelslasten.
. Tevens hecht het waterschap er belang aan dat er continu aandacht is voor de risico's die zich mogelijk
voor doen met betrekking tot de implementatie van de belastingsoftware en de overgang naar het taxeren
op gebruiksoppervlak.
. De BWB heeft aangegeven het onderwerp Data de komende jaren te blijven agenderen. Het waterschap
onderkent het belang van data voor het werk van de BWB. Echter indien dataverzameling verder gaat dan
nodig is voor de eigen taken van de BWB, wil het Waterschap er de BWB op wijzen dat zowel de
deelnemers als het bestuur van de BWB zich nader dient te beraden over de mogelijke rol van de BWB
h ierbij.
r Voorts verzoekt het waterschap de BWB om in toekomstige begrotingen aandacht te schenken aan de
"marktpositie" van de BWB, bijvoorbeeld aan de hand van (openbare) benchmark gegevens om een prijsen kwaliteitsvergelijking te kunnen doen met vergelijkbare organisaties en daarbij van andere te kunnen
leren en verbeteren.
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Gelet op de aard van de gegevens die de BWB verwerkt, vraagt het waterschap de informatiebescherming
in te richten conform de geldende regels en hierover regelmatig te rapporteren.
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