CONCEPT-Verslag
Onderwerp
Verslag vergadering Algemeen Bestuur
Belastingsamenwerking West-Brabant
Datum:
18 december 2020
Aanvang: 13.00 uur
Plaats:
Online via MS Teams
Aanwezig
De heer Th.J.J.M. Schots
De heer C.J.A. van Dorst
De heer J. de Beer
De heer B. Jacobs (plaatsvervanger)
De heer I.C.H. Jansen
De heer J.H.A. Mollen
De heer M.P.C. Willemsen
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

Waterschap Brabantse Delta (voorzitter)
Gemeente Moerdijk
Gemeente Zundert
Gemeente Bergen op Zoom
Gemeente Dongen
Gemeente Halderberge
Gemeente Oosterhout
Gemeente Roosendaal
Gemeente Rucphen
Gemeente Woensdrecht
BWB (secretaris)
BWB (notulist)

Afwezig met bericht
Mevrouw G.C. Bos
De heer G.J.A.M. de Weert

Gemeente Breda
Gemeente Etten-Leur

1. Opening
De voorzitter stelt vast dat een voldoende quorum aanwezig is en opent om 13.00 uur de
vergadering.
2. Mededelingen
Geen
3. 2e begrotingswijziging 2020
Dhr. Schots benoemt de aanleiding tot het houden van deze extra vergadering. Nadat is
vastgesteld dat geen van de aanwezigen ten aanzien van dit agendapunt het woord wil voeren,
wordt het voorstel in stemming gebracht:
Gemeente Bergen op Zoom, plv. dhr. Jacobs: Akkoord
Gemeente Dongen, dhr. Jansen:
Akkoord
Gemeente Halderberge, dhr. Mollen:
Akkoord
Gemeente Moerdijk, dhr. Van Dorst:
Akkoord (nog niet in de raad behandeld)
Gemeente Oosterhout, dhr. Willemsen:
Akkoord
Gemeente Roosendaal, dhr. Theunis:
Akkoord
Gemeente Rucphen, dhr. Lazeroms:
Akkoord
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Gemeente Woensdrecht, dhr. Kielman:
Akkoord
Gemeente Zundert, dhr. De Beer:
Akkoord
Waterschap Brabantse Delta, dhr. Schots:
Akkoord
Op basis van deze stemming is het voorstel aangenomen en is de 2e begrotingswijziging BWB
2020 vastgesteld.
Dhr. Kielman geeft aan dat de gemeente Woensdrecht een zienswijze heeft ingediend die ook
in lijn ligt met die van het Waterschap. Hij vraagt aandacht voor de korte tijdspanne die na de
behandeling van de tweede bestuursrapportage BWB op 30 oktober er voor de deelnemer nog
resteert. Gemeenten moet namelijk vóór 15 november naar de Provincie. Hij vraagt of het
optioneel is om de behandeling van de tweede bestuursrapportage volgend jaar met één
maand te vervroegen. Het geeft de gemeente Woensdrecht net iets meer ruimte terwijl dan
mogelijk ook iets kan worden gezegd over de bijstellingsopties.
Dhr. Schots geeft aan dat in de vorige vergadering van het algemeen bestuur bij het in
procedure brengen van de begrotingswijziging de korte tijdspanne al was gesignaleerd. In die
vergadering was afgesproken om voor een volgend jaar te kijken wat er mogelijk is om aan het
verlangen van een eerdere behandeling van de tweede bestuursrapportage tegemoet te
komen. Dhr. Schots merkt op dat de aanleverdatum aan de Provincie van 15 november niet van
invloed is omdat het hier gaat om een wijziging die betrekking heeft op het lopende
begrotingsjaar.
Dhr. Stoffelen geeft aan dat met name de lange, bestuurlijke doorlooptijden de oorzaak vormt
van de behandeling van de 2e bestuursrapportage in oktober. De termijnen zijn vastgelegd in de
Nota Verbonden partijen en de GR-BWB. Het eerste concept van de 2e bestuursrapportage is
in de eerste week van oktober al verstrekt aan de regiefunctionarissen. Het duurt daarna drie
tot vier weken voordat het is behandeld in zowel het dagelijks als het algemeen bestuur van de
BWB. Vervolgens hebben we dan te maken met de termijn voor de zienswijzeprocedure. De
mogelijkheden zouden moeten worden gezocht in het verkorten van de doorlooptijden of het
aanpassen van de periode waarop de bestuursrapportage betrekking heeft.
Dhr. Schots geeft aan dat de oproep van dhr. Kielman helder is en dat met de eerdere gedane
toezegging in de vorige vergadering aan de slag zal worden gegaan. In de eerstvolgende DBvergadering zal dit punt aan de orde worden gesteld.
Dhr. Mollen geeft aan dat in de vorige vergadering van het algemeen bestuur de
“Overgangsregeling nieuwe Kostenverdeelsystematiek” is vastgesteld. Hij vraagt of er in die
vergadering nu wel of niet is ingestemd met het volgen van een zienswijzeprocedure.
Dhr. De Beer geeft aan dat in de afgelopen vergadering van het algemeen bestuur is
afgesproken geen aparte zienswijzeprodure te volgen, maar het effect van die
overgangsregeling integraal mee te nemen in de eerste bestuursrapportage 2021.
Dhr. Schots voegt eraan toe dat een zienswijzeprocedure zal volgen als aan de eerste
bestuursrapportage 2021 ook een begrotingswijziging is verbonden.
4. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor de deelname aan deze korte, maar toch noodzakelijke
vergadering en wenst iedereen het allerbeste voor de komende feestdagen en sluit de
vergadering om 13.11 uur.
Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 januari 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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