Voorstel
Aan
Het Algemeen Bestuur van de BWB

Agendapunt

Onderwerp
1e begrotingswijziging 2019 – uitbreiding taken Breda
na zienswijze

Datum
25-01-2019

Inleiding
Met ingang van 1 mei 2019 neemt de BWB een deel van de WOZ-taken van gemeente Breda over.
Het betreft de taken taxatie en waardebepaling en de behandeling van bezwaar- en beroepschriften.
De uitbreiding van taken voor gemeente Breda heeft gevolgen voor de totale begroting van de
Belastingsamenwerking West-Brabant en voor de totale deelnemersbijdrage. De kosten voor de
uitbreiding van deze taken zullen primair worden betaald door de gemeente Breda. Voor de overige
deelnemers zal dit een lagere bijdrage tot gevolg hebben.
Indicatief geeft dit onderstaand structureel voordeel voor de overige deelnemers op basis van de
verdeling van de huidige deelnemersbijdrage.
Bergen op Zoom
Dongen
Etten-Leur
Halderberge
Moerdijk
Oosterhout
Roosendaal
Rucphen
Woensdrecht
Zundert
Brabantse Delta

20.000
7.000
12.000
8.000
12.000
16.000
21.000
6.000
7.000
7.000
60.000
176.000

Deze cijfers zijn geschat voordat de taakuitbreiding is ingebed in de nieuwe kostenverdeelstaat. Om
deze reden is bovenstaande tabel een grove inschatting en kunnen hier, zowel voor- als nadelig,
afwijkingen in plaatsvinden. Het uitgangspunt van deze inschatting is in ieder geval dat de uitbreiding
van de taken van Breda voor de overige deelnemers leidt tot een voordeel op de deelnemersbijdrage.

Toelichting
In het kader van bovenstaande wijziging, wordt er een begrotingswijziging opgesteld. De bedragen
waarop deze begrotingswijziging zijn gebaseerd, zijn de structurele kosten/baten op jaarbasis. Voor
2019 worden deze kosten naar rato in rekening gebracht.
Omdat deze wijziging effect heeft op de totale begrotingsomvang en deelnemersbijdrage wordt
hiervoor een zienswijzen-procedure voor de deelnemers doorlopen.
Ingediende zienswijzen
De gemeente Etten-Leur heeft de volgende zienswijze ingediend:
Het ligt voor de hand dat deelnemers die de WOZ-werkzaamheden al door de BWB laten uitvoeren
meer voordeel hebben dan de overige deelnemers. Dit komt in de huidige verdeling van het voordeel
niet tot uitdrukking. De BWB wordt opdracht gegeven met een onderbouwde berekening te komen
voor de verdeling van dit voordeel. Deze berekening moet beschikbaar zijn voor het opstellen van de
begroting 2020 en verwerkt worden in de 1e bestuursrapportage 2019.
Van gemeente Roosendaal is, vooruitlopend op de behandeling in de raad, de volgende zienswijze
ontvangen:
Vooruitlopend op de behandeling in de gemeenteraad van de zienswijze op de eerste
begrotingswijziging 2019 delen wij u mede dat de raad wordt voorgesteld om in te stemmen met de
taakuitbreiding van de gemeente Breda en de eerste begrotingswijziging 2019 en dat de BWB
opdracht wordt gegeven om met een onderbouwde berekening te komen voor de verdeling van het
voordeel voor de deelnemers.
De raden van gemeente Halderberge en gemeente Woensdrecht hebben besloten geen zienswijze in
te dienen op de eerste begrotingswijziging 2019. Het dagelijks bestuur van het Waterschap stelt het
algemeen bestuur van het Waterschap voor om in te stemmen met de 1e begrotingswijziging.
Van de overige deelnemers is geen reactie ontvangen.
Reactie op ingediende zienswijzen
Naar aanleiding van de ingediende zienswijze van gemeente Etten-Leur en de voorgenomen
zienswijze van gemeente Roosendaal geeft de BWB hierbij haar reactie. Het voordeel dat ontstaat
voor de overige deelnemers bij de uitbreiding taken Breda is gebaseerd op de vaste overheadkosten.
Door de groei van het aandeel van gemeente Breda wordt een groter deel van deze overheadkosten
door Breda gedragen, wat leidt tot een voordeel voor de overige deelnemers. Om een inschatting te
maken van wat dit voordeel per deelnemer betekent, is het totale (grof geschatte) voordeel van
175.000 naar rato van de deelnemersbijdrage verdeeld.
Of en wat de efficiency-effecten op het WOZ-proces zijn voor de uitbreiding van Breda, is nog niet
bekend. Het definitieve financieel effect van de taakuitbreiding Breda zal bij de jaarrekening 2019 op
basis van nacalculatie zichtbaar worden.

Voorstel
1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen en in te stemmen met de voorgenomen
reactie daarop;
2. De 1e begrotingswijziging 2019 vast te stellen.

Besluit
Van
het Algemeen Bestuur van de BWB

Agendapunt

Onderwerp
1e begrotingswijziging 2019 – uitbreiding taken Breda
Na zienswijze

Datum
25 januari 2019

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 5 van de financiële verordening Belastingsamenwerking West-Brabant;
artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant;
besluit:
1. Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen en in te stemmen met de voorgenomen
reactie daarop;
2. De 1e begrotingswijziging 2019 vast te stellen.

Aldus vastgesteld op 25 januari 2019.
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

