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Gemeenschappelijke regeling: Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) 

1. Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente? 

Nee. Op 17 april heeft het Algemeen Bestuur (AB) niet ingestemd met de voorgelegde begroting 
2021. In de Kadernota 2021 was aangegeven dat vanaf 2021 een herziene, meer rechtvaardige 
verdeling van de kosten in werking zou treden. Deze herziene kostenverdeling was nog niet in de 
aangeboden begroting verwerkt, omdat deze nog niet ter besluitvorming was aangeboden. Het 
AB heeft daarom op 17 april opdracht gegeven dat alsnog te doen. Op 29 mei heeft het AB 
ingestemd met de aangepaste begroting 2021 waarin de nieuwe kostenverdeling is verwerkt. 
Definitieve vaststelling staat geagendeerd voor de AB-vergadering van 24 juli a.s.  

2. Is voldaan aan het BBV? 

Ja. 

3. Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d. 

• In 2021 worden alle woningen gewaardeerd op basis van gebruiksoppervlakte. Dit is de laatste 
fase van het in 2018 gestarte project Waarderen op gebruiksoppervlak, waarin het waarderen 
van woningen is veranderd van m³ naar m². Niet-woningen werden al gewaardeerd op m².  

• De implementatie van de belasting- en waarderingsapplicatie is gereed. In 2021 zullen deze 
nieuwe applicaties  voor de belastingaanslagen worden gebruikt. 

4. Financiële aandachtspunten 

• In de begroting 2021 stijgt de totale deelnemersbijdrage met een bedrag van € 2.737.600 ten 
opzichte van de begroting 2020. Deze stijging is grotendeels administratief, doordat de 
opbrengsten van vervolgingskosten, boete en rente uit de begroting van de BWB zijn gehaald. 
De opbrengst hiervan werd tot op heden in mindering gebracht op de kosten van het proces 
invordering. Dat is niet terecht. De kosten van het proces invordering zijn onderdeel van de 
bedrijfsvoering van de BWB, terwijl de opbrengst van de invorderingskosten onderdeel 
uitmaakt van de belastingadministratie van de deelnemers. Conform de Gemeenschappelijke 
Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant dient de administratie van de 
belastingopbrengsten strikt gescheiden te zijn van de administratie van de bedrijfsvoering 
BWB. De inkomsten uit invorderingskosten, boetekosten en rente worden daardoor vanaf 
2021 rechtstreeks naar de deelnemers overgemaakt. Dit maakt dat de kosten van het proces 
invordering niet meer worden gedekt en er een ‘gat’ ontstaat in de begroting van de BWB. Dit 
wordt opgevuld door de reguliere bijdrage van de deelnemers te verhogen. 

• No Cure No Pay-bureaus hebben massaal ingezet op het indienen van bezwaren tegen de 
waardebeschikkingen. Griffie- en proceskosten stijgen daardoor in de begroting 2021 met        
€ 115.000. Deze stijging was niet in de kadernota 2021 aangekondigd.  

• Reguliere loonstijgingen vallen hoger uit doordat de in 2019 gemaakte cao-afspraken een 
structureel doorwerkend effect hebben. 

• In de kadernota 2021 is een nieuwe methodiek van kostentoerekening aangekondigd. Deze 
methodiek is toegepast in deze begroting. De huidige methodiek is in 2014 ingevoerd en is 
sindsdien niet meer gewijzigd. Door veranderde werkwijzen, automatisering, taken en 
toename van de belastingsoorten waarvoor de BWB wordt ingeschakeld was herziening 
gewenst. Door de nieuwe methode worden de kosten van de BWB op een rechtvaardige en 
efficiënte manier verdeeld. Uitgangspunt is dat de te betalen bijdrage per deelnemer een 
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weerspiegeling is van de inspanning die de BWB levert per deelnemer, zonder dat dit jaarlijks 
leidt tot substantiële schommelingen in de tarieven. In het financieel overzicht kunt u zien wat 
dit betekent voor de bijdrage van onze gemeente.  

5. Financieel overzicht 

BWB Begroting  Jaarrekening Begroting  Begroting 
Bedragen * € 1.000 2019 2019 2020 2021 

          
Subtotaal programma's              8.438               8.046               7.787               8.413  
Subtotaal overhead              7.672               8.174               9.231               8.729  
Totale lasten            16.110             16.220             17.018             17.142  
          
Subtotaal programma's              1.950               1.663               2.000                     6  
Subtotaal overhead            14.160             14.133             15.018             17.136  
Totale baten            16.110             15.796             17.018             17.142  
          
Resultaat voor 0                424  0 0 
bestemming reserves         
Mutatie reserves 0 0 0 0 
Totaal GR na bestemming 0 0 0 0 
          

Bijdrage gemeente 
Roosendaal (incl. BTW) 1.318 1.343               1.338                1.511 

         

 
De jaarrekening 2019 van de BWB sluit met een negatief resultaat van € 424.000. Dit negatieve 
resultaat wordt in rekening gebracht bij de deelnemers. Voor Roosendaal betekent dit een nog te 
betalen bedrag van € 38.500.  

6. Overige aandachtspunten 
 
Op pagina 17 en 18 van de Kadernota zijn benoemd welke indicatoren de BWB in 2021 gaat 
gebruiken. In de programmabegroting zijn deze nog niet allemaal concreet ingevuld. Het jaar 
2021 is voor deze indicatoren ook vooral bedoeld om er een gevoel bij te krijgen; een soort nul-
meting dus. Het is voor het eerst dat de BWB deze indicatoren gaat meten. Op basis van de 
realisatie in 2021 kunnen dan vervolgens concrete doelen gesteld worden voor 2022. 
 

7. De zienswijze 
 

Gelet op bovenstaande aandachtspunten wordt geadviseerd geen zienswijze in te dienen. 

 

 

 


