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Onderwerp: zienswijze programmabegroting 2019-2022 Belastingsamenwerking West-Brabant
Geachte bestuur,
Wij ontvingen van u op 23 april 2018 de programmabegroting 2019-2022 van de Belastingsamenwerking
West-Brabant. U stelde ons - als deelnemer in de belastingsamenwerking - in de gelegenheid om namens
ons algemeen bestuur een zienswijze omtrent deze programmabegroting te formuleren.
Volgens artikel 30 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant dient de
begroting voorafgaand aan het jaar waarop deze geldt, voorgelegd te worden aan het algemeen bestuur van
het waterschap zodat deze een zienswijze kan inbrengen.
Wij hebben de programmabegroting 2019-2022 van de Belastingsamenwerking West-Brabant voorgelegd aan
het algemeen bestuur van het waterschap, dat op 30 mei 2018 van de begrotingsstukken kennis heeft
genomen. De begroting geeft inzicht in waar de BWB voor staat, hoe de BWB dat gaat realiseren en welke
middelen de BWB daarvoor Inzet.
Het algemeen bestuur van het waterschap kan zich verenigen met de jaarschijf 2019 van de
programmabegroting 2019-2022 van de BWB. Wel vraagt het algemeen bestuur aandacht voor de volgende
punten:
• De BWB wordt expliciet verzocht om de in deze begroting genoemde ontwikkelingen en de efficiency van
de organisatie te monitoren en de effecten daarvan zichtbaar worden vertaald in de toekomstige
meerjarenbegroting 2020-2023.
• Het algemeen bestuur van het waterschap verzoek de BWB om de uiterste inspanning te verrichten om de
via brief aangekondigde extra bijdrage 2019 voor het waterschap van € 42.000 in te verdienen.
• In de begroting 2019 is gemeld dat de BWB in 2018 een klanttevredenheidsonderzoek gaat laten uitvoeren
dit onderschrijft het waterschap van harte. Het waterschap ziet de resultaten te zijner tijd graag tegemoet.
• De paragraaf "weerstandvermogen en risicobeheersing' is vooral beschrijvend van aard. De kwantitatieve
inschatting van de risico's ontbreekt. In de zienswijze bij de begroting 2018 van de BWB is deze
opmerking ook gemaakt. Ten opzichte van vorig jaar is er weinig progressie geboekt op dit punt. In de
begroting 2019 wordt onderkend dat de paragraaf'weerstandsvermogen en beheersing' aanscherping
nodig heeft; toegezegd wordt dat bij de eerste bestuur rapportage 2018 het risicoprofiel ook in financiële
zin wordt uitgewerkt.
• In de begroting 2019 is aangegeven dat informatieveiligheid in 2018 hoog op de agenda staat en dat de
BWB een functionaris voor gegevensbescherming aantrekt. Het waterschap wordt graag op de hoogte
gehouden over de ontwikkeling rond dit onderwerp. Het waterschap vindt het belangrijk dat
persoonsgegevens bij de BWB gezien hun privacygevoelige aard, conform de AVG beschermd worden. Ook
met het oog op het goede imago van de BWB en haar deelnemers.
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Voorts verzoekt het waterschap de BWB om in toekomstige begrotingen aandacht te schenken aan de
"marktpositie" van de BWB, bijvoorbeeld aan de hand van (openbare) benchmark gegevens om een prijsen kwaliteitsvergelijking te kunnen doen met vergelijkbare organisaties en daarbij van andere te kunnen
leren en verbeteren.

Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur,
De dijkgraaf

De secretaris-directeur

Ir. H.T.C. van Stokkom
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