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Inleiding
Aan zowel het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur van de BWB is toegezegd om periodiek
de stand van zaken van de lopende projecten aan uw bestuur ter kennis te brengen. In deze
memo wordt u geïnformeerd over de voortgang van het project “Taakuitbreiding WOZ-Breda”.
Toelichting
Omschrijving project
De taakuitbreiding van deelnemer Breda omvat de overdracht van de taxatie en waardebepaling
alsmede de behandeling van de WOZ-bezwaar- en beroepschriften. De formele taakoverdracht en
de overgang van de Bredase medewerkers naar de Belastingsamenwerking West-Brabant staan
gepland per 1 mei 2019. Met deze taakuitbreiding is er sprake van een toename van ruim
honderdduizend objecten en bedraagt het totaal aantal WOZ-objecten ongeveer 312.000.
Voortgang project
Eind juni 2018 is het projectplan door de gemeente Breda en de Belastingsamenwerking WestBrabant geaccordeerd. Nog voor de zomervakantie 2018 heeft een kick-offmeeting met het gehele
projectteam plaatsgevonden en zijn de werkgroepen voortvarend aan de slag gegaan.
Eind oktober 2018 heeft de stuurgroep op voorstel van de projectgroep besloten om de Bredase
WOZ-beschikkingen al in februari 2019 te combineren op het aanslagbiljet gemeentelijke – en
waterschapsbelastingen.
In februari 2019 heeft de conversie van de bestandsgegevens plaatsgevonden en eind februari zijn
de Bredase WOZ-beschikkingen namens de gemeente Breda vanuit de Belastingsamenwerking
West-Brabant verzonden. Met ingang februari 2019 verrichten de beoogde Bredase medewerkers
hun werkzaamheden onder verantwoordelijkheid en aansturing van de gemeente Breda op locatie
en in de belastingapplicatie van de Belastingsamenwerking West-Brabant.
Het opmaken en verzenden van de Bredase WOZ-beschikkingen 2019 is goed en tijdig
uitgevoerd.
Planning komende periode
De komende weken tot 1 mei 2019 staan in het teken van het verder afhechten van de
werkprocessen, het finetunen van de kwaliteit bij de uitwisseling van de bestandsgegevens en het
vastleggen van werkafspraken. Verder dient zowel de gemeente Breda als het Dagelijks Bestuur
van de Belastingsamenwerking nog een enkel (uitvoerings)besluit te nemen zodat de juridische
grondslag per 1 mei 2019 ook formeel is geregeld.

De directie heeft enkele dagen geleden aan de beoogde medewerkers hun formele aanstelling per
1 mei 2019 uitgereikt. De oplevering van het project vindt geheel volgens planning plaats op 1 mei
aanstaande.
Bijzonderheden
Met de taakoverdracht WOZ-Breda aan de Belastingsamenwerking West-Brabant is voorzien in de
overheveling van een formatie van 12 fte. Niet alle medewerkers hebben er voor gekozen om over
te gaan naar de Belastingsamenwerking West-Brabant. De invulling van de vacatures heeft de
volle aandacht.

