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Zienswijze ontwerpbegroting 2019

Geachte heer, mevrouw,
Overeenkomstig de Wet Gemeenschappelijke Regelingen heeft het heeft het Dagelijks Bestuur van
de GR Belastingsamenwerking West-Brabant ons in de gelegenheid gesteld om de
ontwerpbegroting 2019 aan te bieden aan onze gemeenteraad, zodat de raad een zienswijze naar
voren kan brengen.
Vanwege een aangepaste raadsplanning in verband met de gemeenteraadsverkiezingen zal
definitieve besluitvorming van de zienswijze pas in de raadsvergadering van 3 juli plaatsvinden.
Tijdens, en na afloop van, de sessie met de Verbonden Partijen op 5 juni hebben de Oosterhoutse
raadsleden eventuele aanvullingen op de concept-zienswijzen kunnen delen. Er zijn geen
aanpassingen ontvangen, waardoor wij deze concept-zienswijzen onder voorbehoud van
vaststelling door de gemeenteraad alvast toe kunnen sturen zodat het dagelijks bestuur deze kan
betrekken bij de besluitvorming in juli.
Met betrekking tot de begroting 2019 geeft de gemeenteraad van Oosterhout de volgende
zienswijze mee:
1.

De raad verwacht dat het bestuur van de BWB vóór 1 augustus 2018 een met de
deelnemers zorgvuldig afgestemd plan van aanpak 'taxeren naar gebruiksoppervlakte'
opstelt, waarin de kosten en planning duidelijk inzichtelijk zijn;
2. De raad gaat er vanuit dat het bestuur de begroting 2019 vaststelt met inachtneming van
deze zienswijze en dat de raad hierover wordt geïnformeerd, met daarbij een
verantwoording aan welke onderdelen van zijn zienswijze is tegemoetgekomen en aan
welke onderdelen niet en waarom.
3. De raad vraagt de GR om nieuw beleid pas mogelijk te maken als oud beleid geschrapt
wordt.
4. De raad de GR verzoekt om al het mogelijke te doen om de stijging van de kosten in het
meerjarenperspectief terug te dringen.
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Daarnaast heeft u het Oosterhoutse college de jaarrekening 2017 van GR BWB ter kennisname
aangeboden. Wij hebben kennis genomen van de jaarrekening 2017 In de collegevergadering van
15 mel2018.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Oosterhout
, burgemeesterr

