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Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

Aanleiding 

Door het Algemeen Bestuur (AB) wordt de 1e begrotingswijziging 2020 van de Belastingsamenwerking 

West-Brabant (BWB) aangeboden om, conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, de raad in 

de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven. Het AB verzoekt om een zienswijze uiterlijk 8 

oktober a.s. Op 30 oktober a.s. besluit het AB over de vaststelling van de 1e begrotingswijziging.  

 

Beoogd effect 
Het op een zo efficiënt mogelijke wijze heffen en innen van de gemeentelijke belastingen en heffingen, 
waardoor de kosten zo laag mogelijk kunnen worden gehouden. 

 

Argumenten 

1. De 1e begrotingswijziging is het gevolg van autonome en onvermijdbare ontwikkelingen 

De 1e begrotingswijziging vloeit voort uit de 1e bestuursrapportage 2020, waarin de resultaten over de 

eerste vier maanden van 2020 zijn afgezet tegen de ramingen uit de primaire begroting 2020 van de 

BWB. Hierbij heeft tevens een doorkijk plaatsgevonden naar de rest van het jaar.  

Ten opzichte van de primaire begroting 2020 vinden bijstellingen plaats die leiden tot een wijziging 

van de totale deelnemersbijdrage met € 697.000.  

 

Deze bijstellingen zijn vooral autonome en onvermijdbare ontwikkelingen die ten tijde van het 

opstellen van de begroting 2020 nog niet bekend waren. Het betreft de volgende bijstellingen: 

• Lagere opbrengst vervolgingskosten: nadeel € 400.000.  

Er is sprake van een dalende lijn in de opbrengsten sinds 2018/2019, omdat het betaalgedrag van 

belastingplichtigen is verbeterd. Hierdoor blijft een lager aantal aanslagen openstaan en hoeft er 

dus minder dwanginvordering te worden toegepast.  

• Hogere griffie- en proceskosten door de inzet van No Cure No Pay (NCNP)-bureaus: nadeel € 115.000. 

Er worden steeds meer bezwaren ingediend door NCNP-bureaus, waardoor de kosten stijgen. 

Momenteel loopt er via het Rijk een onderzoek naar deze bureaus en hun werkwijze. Op dit moment is 

het nog niet duidelijk of er maatregelen komen om deze bezwaren op een of andere manier in te 

perken. 

• Hogere loonontwikkeling dan geraamd vanwege de doorwerking van CAO-afspraken: nadeel  

€ 125.000. 

• Overige mutaties: nadeel € 57.000. Deze mutaties bestaan uit een verlaging van de opbrengst uit 

detacheringen, een verhoging van de huurkosten van het gebouw en een verlaging van de 

opgenomen rentelasten van de BWB. 

 

Bovenstaande ontwikkelingen zijn ook geschetst en verwerkt in de vastgestelde begroting 2021 van 

de BWB. De zienswijze van de gemeente Roosendaal op deze begroting had alleen betrekking op het 

inzichtelijk maken van de corona-effecten en niet op de bovenstaande ontwikkelingen. Daarom wordt 

nu voorgesteld om geen zienswijze in te dienen bij de 1e begrotingswijziging 2020 van de BWB.  

 

2. De gemeentelijke bijdrage dient in onze begroting te worden aangepast 

De gemeentelijke bijdrage aan de BWB wordt via de Najaarsbrief opgenomen in onze 

gemeentebegroting 2020. De bijdrage van de gemeente Roosendaal stijgt in 2020 met € 76.000. 

 

Kanttekeningen 

N.v.t. 

 

Financiën 

Als gevolg van de 1e bestuursrapportage en bijbehorende begrotingswijziging stijgt de bijdrage van de 

gemeente Roosendaal aan de BWB in 2020 met € 76.000 (incl. BTW).   

 
In de onderstaande tabel is de nieuwe bijdrage van Roosendaal aan de BWB volgens de 1e 
bestuursrapportage 2020 vergeleken met de bijdrage volgens de vastgestelde begroting 2020.  
De vastgestelde begroting 2020 van de BWB is opgenomen in onze gemeentebegroting.  
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Gemeentelijke bijdrage Roosendaal aan BWB 2020 

Begroting 2020 BWB 1.338.000 

1e Bestuursrapportage 2020 BWB 1.414.000 

Voordeel (V) / Nadeel (N) 76.000 N 

 
Communicatie 

Met het oog op een goede voorbereiding heeft het college reeds - vooruitlopend op een eventuele 

zienswijze van uw raad - de voorgestelde zienswijze onder de aandacht van het Dagelijks Bestuur van 

de BWB gebracht. Na besluitvorming in de raad wordt het definitieve standpunt van de raad per brief 

kenbaar gemaakt aan de BWB. 

 

Bijlagen 
1. Aanbiedingsbrief BWB ‘Zienswijze 1e begrotingswijziging BWB 2020’ 
2. Eerste Bestuursrapportage 2020 BWB 
3. Ontwerp Eerste begrotingswijziging BWB 2020 

 


