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Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

Aanleiding 

Door het Algemeen Bestuur (AB) wordt de begroting 2021 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 30 juni a.s. 

Op 24 juli a.s. besluit het AB over de vaststelling van de begroting.  

Tevens biedt de BWB de jaarrekening 2019 ter kennisname aan.  

 

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 begroting 2021 voldoet aan de richtlijnen 

De begroting voldoet aan de voorschriften van het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV).  

Het voorstel is om in te stemmen met de begroting 2021 van de BWB en daarbij geen zienswijze in te 

dienen. Dit is regionaal met alle deelnemende partijen in de BWB afgestemd.  

 

2. De gemeentelijke bijdragen dienen in onze meerjarenbegroting te worden aangepast 

De gemeentelijke bijdragen aan de BWB worden opgenomen in onze gemeentebegroting 2021-2024. 

 
3. Dit is bestaand beleid 
Aan de raad is toegezegd dat de jaarrekeningen van de gemeenschappelijke regelingen ter 
kennisname worden aangeboden aan de raad. 

De jaarrekening 2019 van de BWB sluit met een negatief resultaat van € 424.000.  

 

Kanttekeningen 

No Cure No Pay-bureaus 

Er is een tendens zichtbaar van een toename van het indienen van bezwaarschriften door No Cure No 

Pay-bureaus. De griffie- en proceskosten lopen daardoor enorm op. In de begroting 2021 is een 

stijging geraamd van € 115.000. De werkwijze van de No Cure No Pay-bureaus blijft een risico.  

 

 

Financiën 

Begroting 2021 

De bijdrage voor de gemeente Roosendaal bedraagt op basis van de begroting 2021 van de BWB  

€ 1.511.300.  

 
In de volgende tabel is weergegeven welke gemeentelijke bijdragen voor de jaren 2021-2024 gelden 
voor Roosendaal volgens de begroting 2021 van de BWB. Deze zijn vergeleken met de bijdragen 
volgens de vastgestelde begroting 2020 van de BWB.  
De vastgestelde begroting 2020 van de BWB is opgenomen in onze gemeentebegroting.  
 

Gemeentelijke bijdrage 2021 2022 2023 2024 

Begroting 2020 BWB 1.338.000 1.338.000 1.338.000 1.338.000 

Begroting 2021 BWB 1.511.300 1.511.300 1.511.300 1.511.300 

Voordeel (V) / Nadeel (N) 173.300 N 173.300 N 173.300 N 173.300 N 

 
Ten opzichte van de begroting 2020 van de BWB is de gemeentelijke bijdrage gestegen met  
€ 173.300. Deze stijging is echter vooral administratief van aard. Tegenover deze hogere bijdrage 
staan namelijk ook opbrengsten. De opbrengsten van vervolgingskosten, boete en rente zijn uit de 
begroting van de BWB gehaald. De opbrengsten hiervan werden tot op heden in mindering gebracht 
op de kosten van het proces invordering, en daarmee ook op de deelnemersbijdragen. Dat is niet 
terecht. De kosten van het proces invordering zijn onderdeel van de bedrijfsvoering van de BWB, 
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terwijl de opbrengsten van de invorderingskosten onderdeel uitmaken 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 van de 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. 
 
Voor Roosendaal worden de opbrengsten uit vervolgingskosten in 2021 geraamd op € 210.000. De 
netto-bijdrage voor 2021 komt dan uit op € 1.301.300. Als deze bijdrage wordt vergeleken met de 
bijdrage in 2020 ontstaat juist een voordelig voorschil van € 36.700. 

 

 

Bijdrage 2021 

cf. Begroting 

2021 BWB 

Geraamde 

opbrengsten 2021 

vervolgingskosten 

Netto-

bijdrage 2021 

Bijdrage 2020 

cf. Begroting 

2020 BWB 

Verschil  

2021 t.o.v. 

2020 

Gemeente 

Roosendaal 
1.511.300 210.000 1.301.300 1.338.000 36.700 V 

 
Dit voordelige verschil is opgebouwd uit een twee onderdelen: 

• Een stijging van de reguliere kosten met € 45.000 in 2021 ten opzichte van 2020. Dit wordt vooral 
veroorzaakt door reguliere loonstijgingen en een toename van de griffie- en proceskosten vanwege 
de bezwaren door No Cure No Pay-bureaus.   

• Een nieuwe manier van kostentoerekening over de deelnemers. Deze is toegepast in de 
voorliggende  begroting 2021. De ‘oude’ 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 weerspiegeling is van de inspanning die de BWB levert per 
deelnemer, zonder dat dit jaarlijks leidt tot substantiële schommelingen in de tarieven. Voor 
Roosendaal levert dit een voordeel op van € 82.000. 

 
Voorlopige jaarrekening 2019 
De voorlopige jaarrekening 2019 van de BWB laat een negatief resultaat zien 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.   

 

Communicatie 

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

van uw raad – reeds de voorgestelde zienswijze onder de aandacht van het Dagelijkse 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. Brief BWB aan de raden inzake tijdsplanning besluitvorming 
2. Begroting 2021 BWB 
3. Jaarstukken 2019 BWB 
4. Regionale zienswijze begroting 2021 BWB 

 


