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2e begrotingswijziging 2020 Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)
Voorstel:
1. geen zienswijze uit te brengen ten aanzien van de tweede ontwerp-begrotingswijziging 2020
van de Belastingsamenwerking West-Brabant.
2. de 15e begrotingswijziging van 2020 vast te stellen.

Samenvatting:
Op 30 oktober 2020 heeft het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling
Belastingsamenwerking West-Brabant (GR BWB) de 2e ontwerp-begrotingswijziging BWB 2020
toegezonden. In de Gemeenschappelijk Regeling (art. 30, lid 8) is opgenomen dat wanneer een
begrotingswijziging gevolgen heeft voor de deelnemerbijdrage van meerdere deelnemers er een
zienswijze procedure volgt. Uw raad is gevraagd voor 25 december 2020 een zienswijze uit te
brengen.
Wij stellen uw raad voor geen zienswijze uit te brengen ten aanzien van de tweede
ontwerpbegrotingswijziging BWB 2020. De begrotingswijziging vloeit voort uit de 2e
bestuursrapportage BWB 2020. Vanwege de corona-crisis zijn er twee inkomstenbronnen die in
2020 niet worden behaald: de ontvangen vervolgingskosten en invorderingsrente. Voor dit “verlies”
wordt de totale deelnemerbijdrage bijgesteld met in totaal € 600.000,00 ten laste van de
deelnemers.
De financiële consequenties worden ongewijzigd in onze gemeentelijke begroting opgenomen ten
laste van het begrotingssaldo 2020. Dit verwerken we in de 15e begrotingswijziging 2020.
Motivering:
In de 2e bestuursrapportage BWB 2020 zijn de resultaten over de eerste acht maanden van 2020
zijn afgezet tegen de ramingen uit de begroting. Vanwege de corona-crisis zijn er twee
inkomstenbronnen die in 2020 niet worden behaald: de ontvangen vervolgingskosten en
invorderingsrente.
Ontvangen vervolgingskosten (- € 500.000,00)
De grootste aanpassing voor de deelnemersbijdrage bestaat uit een lagere opbrengst van de
vervolgingskosten. Deze worden met € 500.000,00 afgeraamd. Als gevolg van de Coronacrisis zijn
de invorderingswerkzaamheden niet volledig uitgevoerd. Zo zijn bedrijven niet aangemaand in de
periode tot en met 1 juli en komt de stroom aan vervolgingskosten pas veel later op gang.
Daarnaast stapt BWB over naar nieuwe belastingsoftware wat met zich mee dat er tijdens de
overgang (november) en daarna niet direct volledig ingezet kan op (dwang)invordering.
Ontvangen invorderingsrente (- € 100.000,00)
Op 17 april 2020 heeft de staatssecretaris van Financiën noodmaatregelen genomen middels het
Besluit noodmaatregelen Coronacrisis. Het Dagelijks bestuur van de BWB heeft dit besluit gevolgd.
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Eén van deze noodmaatregelen was de aanpassing van de invorderingsrente van 4% naar 0,01%.
De aanpassing ging in met terugwerkende kracht tot 23 maart 2020 en liep tot 30 juni 2020. De
verlaging van het percentage heeft een direct gevolg op de rente-inkomsten.
Voor dit “verlies” wordt de totale deelnemerbijdrage bijgesteld met in totaal € 600.00,00 ten laste
van deelnemers. Het bruto effect voor Rucphen is € 13.000,00.
Hierbij plaatsen we de kanttekening dat zodra de invordering weer in gang wordt gezet, een deel
van de opbrengsten alsnog zal worden gegenereerd. Dit betekent dat we, conform de nieuwe
systematiek van vervolgingskosten, in 2021 meer ontvangen invorderingskosten krijgen
doorgestort.
Middelen:
De bijstelling van de deelnemerbijdrage voor 2020 bedraag € 13.000,00 voor gemeente Rucphen.
Een deel hiervan bestaat uit compensabele BTW. Het netto effect op het begrotingssaldo wordt
geschat op € 11.300,00. Per jaareinde rekent BWB de werkelijke BTW kosten door.
Vervolg:
In overeenstemming met de Wet gemeenschappelijke regelingen kunt u uw zienswijze kenbaar
maken over de voorliggende 2e ontwerp-begrotingswijziging 2020. Hier is formeel tot 25 december
2020 de tijd voor. Op 31 december 2020 neemt het Algemeen Bestuur een besluit over de
ingekomen zienswijzen en de begrotingswijziging.
Rucphen, 17 november 2020
Burgemeester en wethouders van Rucphen,
de secretaris,

de burgemeester,

drs. S. Michielse.

mr. M. van der Meer Mohr.

Bijlage(n):
a. Conceptbesluit
b. Aanbiedingsbrief ontwerp-2e begrotingswijziging BWB 2020, gemeente Rucphen
c. Ontwerp 2e begrotingswijziging BWB 2020
d. 2e Bestuursrapportage 2020
Ter inzage voor raadsleden:
e.

RAADSBESLUIT
2e begrotingswijziging 2020 Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)
16 december 2020
De raad van de gemeente Rucphen,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 17 november 2020
overwegende dat er zowel inhoudelijk als financieel geen redenen zijn om een zienswijze
uit te brengen,
gelet op de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en de
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant,
gehoord de commissie Algemeen Bestuur en Middelen op 3 december 2020,
besluit:
1. geen zienswijze uit te brengen ten aanzien van de tweede ontwerp-begrotingswijziging 2020
van de Belastingsamenwerking West-Brabant.
2. de 15e begrotingswijziging van 2020 vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Rucphen
in zijn openbare vergadering van 16 december 2020,
de griffier,

de voorzitter,

Th.P.P. Broek

mr. M. van der Meer Mohr.

