Toelichting raadsvoorstel aan de raad van
de gemeente Roosendaal

Aanleiding
Door het Algemeen Bestuur (AB) wordt de 2e 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.
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 2e begrotingswijziging is het gevolg van corona
De 2e begrotingswijziging vloeit voort uit de 2e bestuursrapportage 2020, waarin de resultaten over de
eerste acht maanden van 2020 zijn afgezet tegen de ramingen uit de primaire begroting 2020,
inclusief de 1e begrotingswijziging 2020 van de BWB. Hierbij heeft tevens een doorkijk
plaatsgevonden naar de rest van het jaar.
Ten opzichte van de begroting inclusief eerste wijziging vindt er een bijstelling plaats die leidt tot een
wijziging van de totale deelnemersbijdrage met € 600.000. Deze bijstelling wordt veroorzaakt door een
lagere opbrengst van vervolgingskosten (€ 500.000) en lagere renteopbrengsten (€ 100.000),
voornamelijk als gevolg van Corona.
• De lagere opbrengst van vervolgingskosten wordt veroorzaakt doordat - vanwege de coronacrisis
en het overgangsjaar naar een nieuw belastingpakket - het dwanginvorderingsproces vertraging
heeft opgelopen. Hierdoor kan een deel van de invorderingsstappen pas plaatsvinden in 2021 in
plaats van het tweede half jaar van 2020. De verwachting is niet dat er in het algemeen een
verdere daling te verwachten is in de invorderingsaantallen. Er is alleen sprake van een
verschuiving van de aantallen naar 2021 in plaats van 2020. Het betreft hier dus eigenlijk
uitgestelde opbrengsten. Verwacht wordt dat deze opbrengsten in 2021 alsnog gerealiseerd
worden en dan rechtstreeks naar de deelnemers zullen terugvloeien. Hier is dus vooral sprake van
uitstel van opbrengsten, geen afstel. Een kanttekening die hierbij geplaatst moet worden is wel dat
het bedrag lager uit kan pakken wanneer blijkt dat vanwege Corona een groter deel oninbaar
wordt verklaard.
• De renteopbrengsten vallen eveneens lager uit als gevolg van Corona. De staatssecretaris van
Financiën heeft noodmaatregelen genomen middels het Besluit Noodmaatregelen Coronacrisis.
De BWB heeft dit besluit gevolgd. Eén van deze noodmaatregelen was de aanpassing van de
invorderingsrente van 4% naar 0,01%. De aanpassing ging in met terugwerkende kracht tot 23
maart 2020 en liep tot 30 juni 2020.
Als gevolg van bovenstaande aanpassingen stijgt de bijdrage van de gemeente Roosendaal in 2020
volgens de tweede begrotingswijziging met € 51.000.
Naar aanleiding van de zienswijzeprocedure op de begrotingen 2021 van de gemeenschappelijke
regelingen heeft de raad voor alle gemeenschappelijke regelingen in de zienswijze opgenomen dat
iedere GR inzichtelijk moet maken welke corona-effecten zichtbaar zijn en / of verwacht worden.
In de 2e bestuursrapportage heeft de BWB aan dit verzoek van de raad voldaan.
Omdat het hier corona-effecten betreft waar de BWB geen of nauwelijks invloed op heeft, wordt
voorgesteld om geen zienswijze in te dienen op de tweede begrotingswijziging 2020 van de BWB.
Daarnaast betreft het grootste deel van het nadeel (€ 500.000) uitstel van opbrengsten, geen afstel.
2. De gemeentelijke bijdrage dient aangepast te worden
De gemeentelijke bijdrage aan de BWB wordt via de jaarrekening 2020 verwerkt. De bijdrage van de
gemeente Roosendaal stijgt als gevolg van de tweede begrotingswijziging in 2020 met € 51.000.
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Kanttekeningen
1. De raad moet tijdig een besluit nemen
De raad moet uiterlijk op 17 december 2020 een zienswijze geven, zodat de BWB deze nog kan
betrekken bij de definitieve besluitvorming over de 2e begrotingswijziging in 2020.
Financiën
Als gevolg van de 2e bestuursrapportage en bijbehorende begrotingswijziging stijgt de bijdrage van de
gemeente Roosendaal aan de BWB in 2020 met € 51.000 (incl. BTW).
In de onderstaande tabel is de nieuwe bijdrage van Roosendaal aan de BWB volgens de 2e
bestuursrapportage 2020 vergeleken met de bijdrage volgens de vastgestelde begroting 2020 en de
eerder vastgestelde 1e begrotingswijziging van de BWB.
Gemeentelijke bijdrage Roosendaal aan BWB

2020

Bijdrage cf. Primaire Begroting 2020 BWB

1.338.000

Bijstelling cf. 1e begrotingswijziging 2020 BWB

+ 76.000

Bijdrage cf. 1e Begrotingswijziging 2020 BWB
Bijstelling cf.

2e

1.414.000

begrotingswijziging 2020 BWB

+ 51.000

Bijdrage cf. 2e begrotingswijziging 2020 BWB

1.465.000

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 kenbaar
gemaakt aan de BWB.
Bijlagen
1. Tweede Bestuursrapportage 2020 BWB
2. Tweede Begrotingswijziging 2020 BWB
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