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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 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 stond
gepland op 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.
Verloop en oplevering project
In mei 2018 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda de BWB
verzocht de taxaties en waardebepaling alsook de behandeling van bezwaar- en beroepschriften
vanaf 1 mei 2019 te gaan uitvoeren. In juni 2019 is door beide organisaties ingestemd met het
gedetailleerd projectplan “Overdracht deeltaak WOZ-Breda”. De gekozen projectstructuur voorzag
in een Stuurgroep, een aantal werkgroepen en een gezamenlijk projectleiderschap ingevuld door
de BWB en Breda. De stuurgroep kwam maandelijks bijeen, de werkgroepen wat vaker als
daartoe aanleiding was. De beide projectleiders hadden wekelijks een afstemming over onder
andere de voortgang van het project en de voorbereiding van de stuurgroepvergaderingen.
Nog voor de zomervakantie 2018 zijn de werkgroepen na een Kick-offmeeting gestart met de
voorbereidingen om te komen tot de overdracht van genoemde werkzaamheden. Op basis van
een goed onderbouwd voorstel vanuit één van de werkgroepen heeft de Stuurgroep besloten de
Bredase WOZ-beschikkingen 2019 al in februari dit jaar te combineren met de BWBaanslagbiljetten 2019. Dit leverde voor beide organisaties voordelen op en bespoedigde het
verdere verloop van het project.
De beoogde medewerkers WOZ-Breda hebben vanaf februari 2019 hun werkzaamheden onder
verantwoordelijkheid van de gemeente Breda bij de BWB uitgevoerd. Per 1 mei 2019 zijn de
werkzaamheden, de bijbehorende formatie van 12 fte en de verantwoordelijkheden formeel
overgedragen aan de BWB. Acht medewerkers van de gemeente Breda zijn vanaf 1 mei 2019

werkzaam bij de BWB. Doordat niet alle Bredase WOZ-medewerkers ervoor hebben gekozen om
over te gaan naar de BWB wordt ingezet op de invulling van de vacatures. De Stuurgroep heeft in
haar laatste vergadering op 8 mei 2019 de oplevering van het project bekrachtigd. Het project is
tijdig en binnen het budget en overeenkomstig het vastgestelde projectplan opgeleverd.

