CONCEPT-Verslag

Onderwerp
Verslag vergadering Algemeen Bestuur
Belastingsamenwerking West-Brabant
Datum:
9 april 2021
Aanvang: 10.30 uur
Plaats:
Online via MS Teams
Aanwezig
De heer Th.J.J.M. Schots
Mevrouw G.C. Bos
De heer C.J.A. van Dorst
De heer J. de Beer
Mevrouw P.T.C. Koenders
De heer I.C.H. Jansen
De heer G.J.A.M. de Weert
De heer J.H.A. Mollen
De heer T. Theunis
De heer M.J.A.J. Lazeroms
De heer H.S. Kielman
De heer P.C.A.M. Stoffelen
De heer A. van Oers
De heer A. Daamen
De heer N. Lansbergen

Waterschap Brabantse Delta (voorzitter)
Gemeente Breda
Gemeente Moerdijk
Gemeente Zundert
Gemeente Bergen op Zoom
Gemeente Dongen
Gemeente Etten-Leur
Gemeente Halderberge
Gemeente Roosendaal
Gemeente Rucphen
Gemeente Woensdrecht
BWB (secretaris)
BWB (notulist)
BWB (controller)
Astrium accountants (agendapunt 8)

Afwezig met bericht
De heer M.P.C. Willemsen

Gemeente Oosterhout

1. Opening
De voorzitter stelt vast dat elf bestuursleden aanwezig zijn om deel te nemen aan de
vergadering waarna hij om 10.35 uur de vergadering opent. Hij deelt mede dat dhr. Daamen in
de plaats van mevr. Onrust aanwezig is om de financiële stukken toe te lichten.
2. Vast te stellen stukken naar aanleiding van de AB-vergadering van 22 januari 2021
2a Vaststellen van het verslag van de AB-vergadering van 22 januari 2021
Het verslag van de AB-vergadering van 22 januari 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.
2b Vaststellen van de besluitenlijst van de AB-vergadering van 22 januari 2021
De besluitenlijst van de AB-vergadering van 22 januari wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.
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4. Ingekomen stukken
Geen
5. Verzonden brieven
5a Brief aan gemeente Bergen op Zoom inzake afschaffen hondenbelasting per 2021
5b Brief aan gemeente Dongen inzake afschaffen hondenbelasting per 2021
Mevr. Koenders verzoekt om voor zover er sprake is van frictiekosten deze qua timing mee te
nemen bij de eerste bestuursrapportage.
Dhr. Stoffelen geeft aan dat er een voorstel komt hoe om te gaan met frictiekosten. In dat
voorstel is geen terugwerkende kracht voorzien. Dhr. Stoffelen gaat er van uit dat Breda,
Dongen noch Bergen op Zoom feitelijk frictiekosten zullen gaan betalen.
Verzonden brieven aan de gemeenten Bergen op Zoom en Dongen worden voor kennisgeving
aangenomen.
6. Stukken ter kennisname
6a Memo Voortgang project Waardering naar gebruiksoppervlak
Memo wordt voor kennisgeving aangenomen.
6.b Memo Voortgang implementatie ICT
Dhr. De Weert heeft begrepen dat er nog enkele problemen zijn met betrekking tot de
implementatie van het onderdeel Invordering. Hij informeert naar de stand van zaken.
Dhr. Stoffelen geeft aan dat met de nieuwe software de grote kohieren zijn opgelegd. In overleg
tussen de BWB en Gouw-IT is een restpuntenlijst opgesteld waaronder ook een planning ligt.
Het onderdeel Invordering maakt daarvan deel uit. Er is een malusregeling van 25% van de
maandelijkse licentierechten om dat af te dwingen. Er is pas sprake van een echt probleem als
de planning niet zou worden gehaald.
Mevr. Koenders uit haar complimenten voor het binnen het budget en binnen de termijn
realiseren van een project met een dergelijke omvang.
Dhr. Schots verzoek dhr. Stoffelen die complimenten naar de organisatie over te brengen.
6c Verloop investeringskrediet
Memo wordt voor kennisgeving aangenomen.
6d. Verduurzaming in belastingen
Memo wordt voor kennisgeving aangenomen.
6e Motie gemeenteraad Oss
Dhr. De Weert geeft aan dat over dit onderwerp in zijn gemeente raadsvragen zijn gesteld. Hij
geeft aan dat minister Dekker de problematiek heeft onderkend maar dat de Minister het
doorschuift naar het volgende kabinet. Half februari heeft Minister Dekker de problematiek
onder de aandacht gebracht bij de Tweede Kamer.
Mevr. Bos ervaart het als een bizarre regeling. De kabinetsformatie is een goed moment om dit
op tafel te brengen. Aan de andere kant is de realiteit dat in het grote geheel bezien dit als
relatief klein onderwerp wordt aangemerkt. Het zou goed zijn om dit probleem via de VNG en of
de eigen politieke lijnen urgenter onder de aandacht te krijgen.
Dhr. Schots geeft aan dat hij en dhr. Stoffelen zich de afgelopen weken hebben ingezet om dit
dossier via de Waarderingskamer open te breken. Dhr. Poppelaars heeft binnen de Unie van
Waterschappen de portefeuille Financiën en is lid van het bestuur van de Waarderingskamer.
Hij heeft dit onderwerp op de agenda van de Waarderingskamer weten te krijgen en op te tillen
naar het landelijk Financieel overleg. De gezamenlijke koepels hebben de minister bereid
gevonden om voor de zomer een gesprek te hebben over dit onderwerp. Dhr. Poppelaars heeft
bewerkstelligd dat ook een vertegenwoordiger van de belastingsamenwerkingen aan dat
overleg kan deelnemen. Dhr. Stoffelen zal die vertegenwoordiging op zich nemen.
De memo wordt voor kennisgeving aangenomen.
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6f. Datalek BWB
Dhr. De Weert geeft aan dat het vervelend is wat er is gebeurd, maar is blij met de adequate
reactie van de BWB. Hij vraagt of de betrokken burgers worden geïnformeerd en of er naar
aanleiding van de melding nog een reactie is ontvangen van de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dhr. Stoffelen bevestigt dat de burgers waarvan persoonsgevoelige gegevens zijn geraakt,
persoonlijk zijn geïnformeerd. Op de melding aan de Autoriteit Persoonsgegevens is geen
bericht ontvangen. Omdat het een betrekkelijk klein incident betreft heeft dhr. Stoffelen niet de
indruk dat de Autoriteit Persoonsgegevens meer doet dan het registreren van het incident.
Mevr. Koenders zegt benieuwd te zijn hoe het geleerde wordt geborgd in de organisatie.
Dhr. Stoffelen geeft aan dat de belangrijkste fout die hij zichzelf en de BWB aanrekent de
persoonlijke fout is. Niet zo zeer de technische fout in het contactformulier dat op het laatste
moment is opgeleverd en waarvoor onvoldoende aandacht is geweest. Alle aandacht was
gefocust op de grote hoeveelheid aanslagen. Dat we wel zijn benaderd door de betrokken
burger, maar dat we als BWB het signaal niet goed hebben opgepakt is veel ernstiger. Het
telefoontje kwam binnen op de aller drukste dagen van telefonie na de aanslagoplegging. Op
het IT-veiligheidsvraagstuk zullen alle medewerkers een vervolgtraining digitale veiligheid gaan
doorlopen. Voorafgaand aan Corona liep het programma Klantgerichtheid voor de gehele
organisatie. Dit onderwerp zal zodra het mogelijk is weer de nodige aandacht krijgen.
7. Evaluatie en beëindiging project uniformering en vereenvoudiging
belastingverordeningen
Dhr. De Beer geeft aan dat in de vergadering van het dagelijks bestuur is afgesproken dat als
er zich natuurlijke momenten voordoen de kans zal worden aangegrepen om de verordeningen
(verder) te harmoniseren.
Met het opheffen van de ambtelijke werkgroep en het beëindigen van het project uniformering
en vereenvoudiging belastingverordeningen wordt ingestemd.
8. Jaarstukken 2020
Dhr. Schots geeft aan dat dhr. Lansbergen bij de behandeling van dit agendapunt zal
aansluiten.
Dhr. Lansbergen geeft aan dat in deze jaarstukken Corona centraal staat. Het is een mooie
prestatie van de BWB dat het is gelukt om op 9 april de jaarstukken 2020 gereed te krijgen. De
jaarstukken zijn van een hoog kwaliteitsniveau. Hij geeft aan dat, als het algemeen bestuur over
gaat tot het vaststellen van de jaarstukken 2020, hij voornemens is om een goedkeurend
accountantsoordeel af te geven, zowel voor de getrouwheid als de rechtmatigheid. De
jaarstukken sluiten met een positief resultaat van € 560.000 dat via de resultaatbestemming
naar de deelnemers zal terugvloeien. Dit positief resultaat ontstaat voornamelijk uit een hoger
bedrag aan vervolgingskosten van ongeveer € 300.000 en lagere personele lasten tot een
bedrag van ongeveer € 150.000. Door het uitstellen van de implementatie van het nieuwe
belastingsysteem is de BWB met het oude belastingsysteem langer kunnen doorgaan met
invorderen. Dhr. Lansbergen vervolgt met een toelichting op de beoordeling van de
rechtmatigheid en meldt ook voor de rechtmatigheid te kunnen overgaan tot een goedkeurend
oordeel. De kans dat de beoordeling van de rechtmatigheid voor de volgende jaarstukken bij
het dagelijks bestuur en directie komt te liggen, is zeer realistisch. Hij maakt zich daarover niet
druk omdat de kwaliteit van de interne controle bij de BWB van een goed niveau is. Wellicht zal
er op onderdelen nog wat moeten worden uitgebreid en andere processen erbij moeten worden
betrokken.
Mevr. Bos geeft aan dat het fijn is om te horen dat de accountant zeer tevreden is. Het is ook
een compliment naar de organisatie. Zij vraagt of dat als straks het rechtmatigheidsoordeel bij
het dagelijks bestuur komt te liggen dit wordt voorgesorteerd door de controller van de BWB.
Verder vraagt ze of het waarheidsgehalte van de rechtmatigheidsverklaring straks nog
marginaal getoetst wordt door de accountant.
Dhr. Lansbergen bevestigt dat de accountant in de toekomst een toets verricht of de
rechtmatigheidsverklaring terecht is afgegeven. Of dit een marginale toetsing zal zijn is nog niet
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bekend.
Dhr. Stoffelen ziet ook een rol weg gelegd bij de controller voor wat betreft het
rechtmatigheidsoordeel. Er ligt nog geen uitgewerkt plan ligt. Een dergelijk plan wordt de
komende maanden opgesteld.
Mevr. Bos geeft aan dat bij de gemeente Breda al veel is nagedacht en vastgelegd hoe die
eigen rechtmatigheidscontrole er uit zou moeten gaan zien. Ze doet het aanbod dat met de
controller van de gemeente Breda hierover contact worden opgenomen.
Dhr. Schots gaat er vanuit dat als bij andere gemeenten soortgelijke zaken voorhanden zijn
daar eveneens gebruik van kan worden gemaakt. Bij het Waterschap is men nog niet zo ver
omdat dat de wettelijke verplichting waarschijnlijk niet in 2021 zal ingaan.
Mevr. Koenders uit haar complimenten. Ze is benieuwd naar de beweegreden van het
doorschuiven van verlofuren en of dit tijd voor tijd is of overwerk. Verder vraagt ze, lerend uit
deze jaarstukken, welke posten kunnen leiden tot een bijstelling van de begroting 2022. Ze
noemt daarbij als voorbeeld de huisvesting als gevolg van corona, de printkosten die
waarschijnlijk blijvend omlaag gaan.
Dhr. Stoffelen geeft aan dat de voorziening personeelskosten van € 150.000 een overheveling
is van vrije-tijdsrechten van ongeveer 1.700 uur van 2020 naar 2021. Voor wat betreft de
budgetten, anders dan personeelskosten, worden de kosten niet rücksichtslos met een
prijsindexcijfer verhoogd. Het is bij de BWB regel dat het prijsindexcijfer eigenlijk nooit volledig
wordt doorberekend. Ook wordt op basis van nieuwe aanbestedingen de budgetten aangepast.
Voor wat betreft de huisvesting meldt de heer Stoffelen tot en met september 2023 aan het
huurcontract vast te zitten. Nog dit jaar wordt projectmatig gekeken naar de vraag wat is de
omvang van de huisvesting die we na 2023 nodig hebben. Dit is naar verwachting maar de helft
van het huidige aantal vierkante meters. Vervolgens zullen we dan bezien waar we de
huisvesting gaan zoeken.
Dhr. Kielman vraagt hoe in de afhandeling van de waardebezwaren 2020 is voorzien en of dit
nog consequenties heeft.
Dhr. Stoffelen geeft aan dat deze bezwaarschriften zijn verbijzonderd van de bezwaarschriften
die naar aanleiding van het grote kohier 2021 zijn ingekomen. De afhandeling kent een
projectmatige aanpak en zal naar verwachting eind april zijn afgewerkt
Dhr. Kielman zegt akkoord te gaan met de jaarstukken en sluit zich aan bij de eerder geuite
complimenten.
Dhr. Schots vraagt of dhr. Lansbergen nog zaken onder de aandacht van het bestuur wenst te
brengen die niet in het accountantsverslag zijn opgenomen.
Dhr. Lansbergen geeft aan dat hij niets meer heeft toe te voegen aan hetgeen hij in het
accountsverslag heeft vermeld of in deze vergadering heeft gemeld.
Dhr. Schots spreekt de complimenten uit naar dhr. Lansbergen en zijn medewerkers voor hun
inzet bij dit traject waarbij alles op afstand heeft plaatsgevonden.
Dhr. Schots stelt vast dat geen van de leden een bespreking van de jaarstukken wenst en dat
het algemeen bestuur unaniem instemt met de vaststelling van de jaarstukken 2020.
9. Begroting 2022
Dhr. Schots geeft aan dat uitvoerig aandacht is geschonken aan de verschillen in de
deelnemersbijdragen per deelnemer ten opzichte van voorgaande jaren.
Dhr. Mollen geeft aan dat in lijn met de gevoerde discussie over de overgangsregeling
Kostenverdeelsystematiek de gemeente Halderberge niet instemt met de voorliggende
begroting.
Mevr. Koenders geeft aan dat de gemeente Bergen op Zoom instemt met de begroting. Ze
merkt op dat de taakstelling in de begroting zodanig is vertaald dat die nog hoger is dan de
taakstelling die is gevraagd en uit haar complimenten. Als punt van zorg ziet mevr. Koenders
hetgeen in de begroting is opgenomen voor de No-cure No-pay-bedrijven.
Dhr. Stoffelen onderschrijft de zorg van mevr. Koenders. Hij maakt van de gelegenheid gebruik
om te melden dat op pagina 45 foutieve deelnemersbijdragen over 2020 staan vermeld. Deze
zullen nog worden aangepast in de versie die naar de deelnemers gaat. Het doet niets af aan
de begroting 2022.
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Dhr. Schots geeft aan dat de Begroting 2022 in procedure kan worden gebracht en vraagt of de
notities ‘Verloop deelnemersbijdragen 2020-2022’ en ‘Specificatie deelnemersbijdrage
Begroting 2022 versus 2021’ als extra bijlagen moeten worden meegezonden.
Dhr. Kielman geeft aan dat vanuit een oogpunt van transparantie het goed is om de betreffende
bijlagen mee te sturen.
10. Rondvraag
Dhr. Mollen geeft aan het voorbeeld van deelnemer Woensdrecht heeft overgenomen om in het
plaatselijk weekblad aandacht te vragen voor de bezwaarprocedure. Deze kan het beste
rechtstreeks via de BWB verlopen. Als we daar volgend jaar breder aandacht voor vragen
levert dat wellicht een besparing van de kosten op.
Dhr. De Weert geeft aan dat de BWB onlangs heeft toegelicht dat het versturen van het
combineerde aanslagbiljet werd uitgesteld voor de bedrijven die geraakt zijn door de
coronacrisis. Hij was verrast door het krantenartikel. Hij vraagt of de AB-leden in het vervolg
tijdig en aan de voorkant kunnen worden geïnformeerd omdat zij op andere vlakken ook
gesprekken voeren met de door corona getroffen ondernemers.
Dhr. Stoffelen geeft aan dat communicatie blijkbaar toch een probleem is. De communicatie om
rechtstreeks bij de BWB bezwaar in te dienen, zoals enkele deelnemers in hun huis-aanhuisbladen hebben geplaatst, is door de BWB via de deelnemers aangedragen. In de pijplijn
tussen de BWB en de deelnemer loopt dit regelmatig spaak. De BWB heeft standaardpersberichten via de regiofunctionarissen aan de deelnemers aangeleverd.
Dhr. De Weert geeft aan dat hij voor sommige berichten graag een tweesporenbeleid ziet, dus
het bericht naar zowel de regiefunctionarissen als naar de leden van het AB.
Dhr. Lazeroms spreekt zijn waardering uit voor de wijze waarop stukken voor de vergaderingen
worden voorbereid. Een aantal andere gemeenschappelijke regelingen zouden hier lering uit
kunnen trekken. Hij stelt voor dat directies en DB-leden van andere regelingen bij de BWB een
kijkje in de keuken nemen.
Dhr. Van Dorst geeft aan dat de communicatie met betrekking tot de bezwaarprocedure en de
uitgestelde aanslagoplegging via de regiefunctionaris bij de gemeente Moerdijk goed is
verlopen. Hij is persoonlijk geen voorstander om de berichten ook via de AB-leden te laten
verlopen omdat hij al genoeg berichten ontvangt. Dhr. Van Dorst geeft aan dat het maken van
goede afspraken tussen de AB-leden en de regiefunctionarissen een oplossing zou kunnen
zijn. Daarnaast zou de directie en het dagelijks bestuur nog eens naar de huidige structuur
kunnen kijken. Dhr. Van Dorst constateert dat er tevredenheid bestaat over het functioneren
van de BWB. Dat de focus op het punt communicatie ligt, rechtvaardigt de conclusie dat er bij
de BWB in ieder geval sprake is van een goede bedrijfsvoering.
Dhr. Kielman sluit zich aan bij de woorden van dhr. Van Dorst en geeft in overweging om bij
twijfel ook de AB-leden informeren.
11. Sluiting
De voorzitter spreekt zijn dank uit voor de vele complimenten aan de organisatie en voegt
daaraan toe dat het continue verbeteren centraal staat. Vervolgens bedankt hij ieder voor hun
aanwezigheid en inbreng en sluit vervolgens de vergadering om 11.30 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 juli 2021
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Belastingsamenwerking West-Brabant;
de secretaris,
de voorzitter,

drs. P.C.A.M. Stoffelen
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