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Mevrouw G.C. Bos
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Gemeente Breda
Gemeente Oosterhout

1. Opening en voorstelronde
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen van harte welkom.
Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Bos en de heer Willemsen.
Dhr. Paantjes vervangt dhr. Van Hal die vanwege gezondheidsredenen niet aanwezig kan zijn. De
vervanging is voorzien tot 1 februari 2019 of zoveel langer als nodig. Vanuit het Algemeen
Bestuur zal een blijk van belangstelling worden verstuurd.
2. Verslag van de vergadering van 6 juli 2018
Het verslag van de vergadering van 6 juli 2018 wordt overeenkomstig vastgesteld.
3. Mededelingen
Dhr. Stoffelen meldt, dat tijdens de AB-vergadering van 26 april 2019 de kennismaking met de
accountant staat gepland waarbij hij ook de jaarrekening 2018 zal toelichten.

4.

Ingekomen stukken
Geen

5.

Verzonden brieven
Geen

6.

a. Eerste Begrotingswijziging 2018 en 1e Bestuursrapportage 2018
De voorzitter geeft aan, dat de stukken van de eerste en tweede begrotingswijziging 2018, als
gevolg van de 1e Bestuursrapportage 2018 en het project ‘Waarderen naar gebruiksoppervlak’, in
de vorige vergadering uitgebreid aan de orde zijn geweest. De ontvangen zienswijzen laten
instemmende geluiden horen, maar ook enkele waarschuwingen. Desgevraagd blijkt er onder de
bestuursleden geen behoefte te bestaan om over de begrotingswijzingen 2018 het woord te
voeren. De 1e Bestuursrapportage 2018 en de eerste en tweede begrotingswijzing 2018 worden
vastgesteld.
b. Tweede begrotingswijziging 2018 nav Project Waarderen naar gebruiksoppervlak
De tweede begrotingswijziging 2018 is gelijktijdig met agendapunt 6a behandeld en
overeenkomstig vastgesteld.

7.

Tweede Bestuursrapportage 2018
Onder de bestuursleden blijkt er naar aanleiding van de vraag van de voorzitter geen behoefte te
bestaan om over de tweede Bestuursrapportage 2018 het woord te voeren. Het Algemeen
Bestuur neemt onder goedkeuring kennis van de tweede Bestuursrapportage 2018. De (interne)
begrotingswijziging 2018, als gevolg van de tweede Bestuursrapportage 2018, heeft geen
gevolgen op het begrotingstotaal. Er is slechts sprake van interne verschuivingen waarmee
wordt ingestemd door de vaststelling van de derde begrotingswijziging 2018.

8.

Eerste Begrotingswijziging 2019 nav Taakuitbreiding WOZ-Breda
De voorzitter geeft aan, dat in de vorige vergadering al is gesproken over de taakuitbreiding van
de gemeente Breda aan de BWB. Op dat moment is aangekondigd, dat deze taakuitbreiding een
begrotingswijziging tot gevolg heeft en dat daarvoor een zienswijze-procedure zal worden
doorlopen.
Dhr. Theunis geeft aan graag inzicht te willen verkrijgen in de berekening van de verdeling van
de kosten. Dhr. Stoffelen zegt toe de berekening die aan deze verdeling ten grondslag ligt via de
regiefunctionaris toe te sturen.
Dhr. Lazeroms merkt op, dat in het projectplan Waarderen naar gebruiksoppervlak het project
taakuitbreiding WOZ-Breda als risico werd benoemd. In het voorstel komt dit niet terug. Dhr.
Stoffelen geeft aan dat het risico dat beide projecten (Taakuitbreiding WOZ-Breda en Waarderen
naar gebruiksoppervlak) elkaar interfereren, zich zou kunnen voordoen bij de beschikbaarheid
van personeel. Daarom is het van belang om de planning daar op in te richten. De BWB is hier
waakzaam op en zou hier geen bedrag aan willen koppelen. Als het gaat om de Taakuitbreiding
Breda in relatie tot Waarderen naar gebruiksoppervlak betekent dit, dat de gemeente Breda haar
huiswerk goed en op tijd moet hebben gedaan, zodat de BWB op tijd kan gaan taxeren. Als de
gemeente Breda het aanpassen van de BAG en de WOZ in het kader van waarderen naar
gebruiksoppervlak niet op tijd gereed heeft, dan is dat een risico voor de gemeente Breda.
Met de eerste begrotingswijziging 2019 wordt ingestemd. Deze begrotingswijziging zal voor het
uitbrengen van een zienswijze naar de deelnemers worden verstuurd.
Voorzitter Schots meldt naar aanleiding van dit agendapunt wat in de laatste vergadering van het
Dagelijks bestuur is besproken. In het Dagelijks Bestuur is de discussie aan de orde geweest of

de BWB als gemeenschappelijke regeling klassieke portefeuillehouders zouden moeten hebben.
In een vorige bestuurssamenstelling is dit aspect ook aan de orde geweest. Toen is de conclusie
getrokken dat, gezien de overzichtelijkheid van de BWB en het feit dat de voorzitter eenmaal per
veertien dagen contact heeft met de directie, het introduceren van het klassieke
portefeuillehouderschap weinig toegevoegde waarde heeft.
In de laatste vergadering van het Dagelijks Bestuur is geconcludeerd, dat er een paar stevige
projecten aan de orde zijn, zoals het ‘Taakuitbreiding WOZ-Breda’; ‘Transitie Waarderen naar
gebruiksoppervlak’ en ‘Aanbesteding belastingapplicatie’.
Het Dagelijks Bestuur heeft besloten om voor deze projecten aandacht-portefeuillehouders op
ad-hoc basis te benoemen. Zij zijn geen lid van het projectteam, maar zullen de bestuurlijke
risico’s goed in de gaten houden. Voor de voortgang van het project en de beantwoording van de
inhoudelijke vragen is primair het projectteam verantwoordelijk. Dhr. De Beer geeft aan, dat de
leden van het Algemeen Bestuur zich vrij moeten voelen om de leden van het Dagelijks Bestuur
te benaderen als er ten aanzien van een project een vraag bij de bestuurders op tafel komt.
De volgende verdeling is afgesproken:
Mevr. Bos
Project Taakuitbreiding WOZ-Breda
Mevr. Stinenbosch
Project Transitie Waarderen naar gebruiksoppervlak
Dhr. De Beer
Project Aanbesteding belastingapplicatie
De heer Jansen informeert naar de ambtelijke vertegenwoordiging bij de projecten en vraagt of
hiervan een overzicht bestaat. Dhr. Stoffelen geeft aan dat het voor het project Taakuitbreiding
Breda voor zichzelf spreekt. Bij het project Aanbesteding belastingapplicatie zijn er op dit
moment alleen medewerkers van de BWB in het projectteam vertegenwoordigd. Voor het project
Waarderen naar gebruiksoppervlak is er een managersoverleg in het leven geroepen. De
regiefunctionarissen weten wie daarin namens de eigen gemeente deelneemt. Op de momenten
dat deelnemers bij de projecten betrokken moeten worden, verloopt het contact via de
regiefunctionarissen.
9.

Notitie verwerking opbrengst vervolgingskosten
Van de notitie “Verwerking opbrengst vervolgingskosten” wordt met instemming kennis
genomen.

10. Memo aantrekken langlopende geldleningen
De memo “Aantrekken langlopende geldleningen” wordt met instemming voor kennisgeving
aangenomen.
11. Rondvraag
Dhr. Van Dorst geeft aan, dat de behandeling van de tweede Begrotingswijziging 2018 vanwege
het project Waarderen naar gebruiksoppervlak in de gemeenteraad tot een motie heeft geleid.
De gemeente wil weten wat de gevolgen zijn voor de individuele inwoners. De BWB is daarom
verzocht een representatieve steekproef bij de woningen te verrichten om in kaart te brengen
wat de effecten zijn voor de individuele WOZ-waarden in de gemeente Moerdijk. Verder wordt
verzocht de steekproef te integreren in het transitieproject, zodat de gemeenteraad eind 2019
kan worden geïnformeerd over deze steekproef. Verder is verzocht meer aandacht te besteden
aan de communicatie voor het projectplan door het opstellen van een expliciet
communicatieplan.
Dhr. Van Dorst heeft de directie van de BWB verzocht om een informatiesessie te geven aan de
gemeenteraad Moerdijk. Enerzijds om de gemeenteraad op een beknopte wijze mee te nemen in
de bedrijfsvoering van de BWB en de raadsleden de gelegenheid te bieden tot het stellen van
vragen over het project Waarderen naar gebruiksoppervlak. Anderzijds om de gemeenteraad
mee te nemen in de formele kant, waar de gemeente mee te maken heeft. Als voorbeeld noemt

dhr. Van Dorst de mogelijke tariefdifferentiatie OZB. De griffier van de gemeente Moerdijk heeft
de informatiesessie van de BWB al op de agenda geplaatst van de raadsinformatieavond op 6
december aanstaande. Dhr. Van Dorst hoopt dat hieraan door de directie van de BWB invulling
kan worden gegeven.
Dhr. Stoffelen bevestigt, dat het voor de BWB volstrekt duidelijk is, dat er een politieke behoefte
bestaat om in beeld te krijgen wat het effect is voor de bewoners achter elke voordeur. De BWB
zal haar uiterste best doen om daar een betrouwbaar antwoord op te geven. Waar de BWB niet
mee uit de voeten kan is de representatieve steekproef. Het taxeren geschiedt modelmatig
waarbij alles in verhouding tot elkaar wordt bezien. Er zal naar een weg worden gezocht om
tegemoet te komen aan de politieke behoefte. Verder geeft dhr. Stoffelen aan graag aanwezig te
willen zijn op de bijeenkomst van 6 december bij de gemeente Moerdijk.
Bij meerdere deelnemers leeft de behoefte voor een informatiebijeenkomst vanuit de BWB. De
informatiebijeenkomst voor het Algemeen Bestuur in september is door alle bestuurders zeer
goed ontvangen. De suggestie wordt gedaan om, eventueel ingedeeld naar de geografische
ligging, enkele soortgelijke informatiebijeenkomsten te houden voor de gemeenteraden /
algemeen bestuur van het waterschap in het eerste kwartaal 2019. Mogelijk kunnen de DB-leden
hierbij het gastheerschap op zich nemen
Mevr. Stinenbosch meldt, dat de zesde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling WestBrabant (GR-BWB) in de commissie is behandeld. De commissie overweegt een amendement in
te dienen om de “kan”-bepaling in artikel 30, lid 10, van de GR-BWB te wijzigen in een “zal”bepaling. Dhr. Stoffelen merkt op, dat door een dergelijke aanpassing de kans groot is dat je
voor elke interne begrotingswijziging een zienswijzeprocedure zou moeten doorlopen.
Mevr. Stinenbosch wijst op het voorbehoud dat het zou moeten gaan over een “aanzienlijke
wijziging” waarna een discussie ontstaat over het feit dat het begrip “aanzienlijk” subjectief is
doordat deze voor elke deelnemer anders kan worden ervaren.
Dhr. Schots refereert aan een discussie die tijdens de vaststelling van de jaarrekening 2016
heeft plaatsgevonden over de vaststelling van begrotingswijzigingen. Vanaf dat moment is
besloten voor begrotingswijzigingen de formele procedure te volgen. Het Algemeen Bestuur stelt
elke begrotingswijziging vast, maar wil daarbij wel enige flexibiliteit hanteren. De zesde wijziging
van de GR-BWB beoogt in die flexibiliteit te voorzien.
Bij nog een klein aantal deelnemers moet het besluit over de 6e wijziging van de GR-BWB nog
worden genomen.

12. Sluiting
De voorzitter dankt iedereen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 10.38 uur.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 januari 2019.
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Belastingsamenwerking West-Brabant;
de secretaris,
de voorzitter,

drs. P.C.A.M. Stoffelen

drs. Th.J.J.M. Schots

