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Geachte heer Staffelen,
Wij hebben uw brief van 13 april 2018 ontvangen waarin u de Jaarstukken 2017 en de
Ontwerpbegroting 2019 van de Belastingsamenwerking West-Brabant aanbiedt. U verzoekt in uw
brief om de zienswijze van de gemeente Halderberge op de Ontwerpbegroting 2019.
De door u aangeleverde documenten zijn besproken in de raadsvergadering van 21 juni 2018. De
gemeenteraad van Halderberge heeft kennis genomen van de jaarstukken 2017 en de
Ontwerpbegroting 2019 en geeft u hiervoor de volgende zienswijze mee:
•

•

•

het bestuur van de BWB stelt vóór 1 augustus 2018 een met de deelnemers zorgvuldig
afgestemd plan van aanpak 'taxeren naar gebruiksoppervlakte’ op, waarin de kosten en
planning duidelijk inzichtelijk zijn;
de raad mist in de ontwerpbegroting 2019 een kwantitatieve inschatting van de risico’s en ziet
dit als belangrijke omissie, mede gezien het feit dat ook in 2017 al een opmerking hierover is
gemaakt in de zienswijze voor de begroting 2018. Met name de risico’s voor het project
“taxeren naar oppervlakte” kunnen groot zijn. De raad verzoekt de directie van de BWB er voor
te zorgen dat in de definitieve begroting 2019 een betere inventarisatie van de risico’s wordt
opgenomen, alsmede een kwantitatieve inschatting van de bedragen die hiermee gemoeid zijn
en de gevolgen die dit kan hebben voor de deelnemers;
de raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting 2019 vaststelt met inachtneming van deze
zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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