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Geacht bestuur,
Hierbij ontvangt u het ontwerp van de 1e begrotingswijziging BWB 2021 met het verzoek om uw
zienswijze kenbaar te willen maken. Deze begrotingswijziging vloeit voort uit de 1e bestuursrapportage
2021. In deze bestuursrapportage zijn de resultaten over de eerste vier maanden van het begrotingsjaar
2021 afgezet tegen de ramingen van baten en lasten uit de begroting 2021. Bij deze resultaten over de
eerste vier maanden heeft ook ‘een doorkijk’ naar de rest van het jaar plaatsgevonden. Op basis
daarvan is vervolgens beoordeeld of al dan niet een bijstelling van de ramingen dient plaats te vinden.
Ten opzichte van de begroting 2021 vindt er een bijstelling plaats die leidt tot een wijziging van de totale
deelnemersbijdrage met € 616.000. De belangrijkste ontwikkelingen die zorgen voor dit resultaat zijn:
• Hogere productieaantallen in algemene zin en specifiek op het gebied van het aantal objecten
onder waardebezwaar
• Hogere griffie- en proceskosten door inzet no cure no pay bureaus;
Hogere productieaantallen
De objecten onder waardebezwaar zullen in 2021 wederom fors stijgen ten opzichte van het vorige
jaar. De prognose in de begroting 2022, dat een jaarlijkse stijging van ruim 20% is te verwachten, is
voor het jaar 2021 ook uitgekomen. Voor het jaar 2021 worden ruim 11.600 bezwaren verwacht, zijnde
een stijging van 2.200 stuks ofwel 23% ten opzichte van 2020.
Het zal duidelijk zijn dat deze productie-uitbreiding extra personele lasten met zich meebrengt. In de
begroting 2022 is door deze structurele productie-uitbreiding de formatie verhoogd met afgerond 9 fte
ten opzichte van de formatie over 2020. Naast de hiervoor aangegeven productie-uitbreiding in verband
met objecten onder waardebezwaren dient ook rekening te worden gehouden met een toename van
het aantal heffingsbezwaren, het aantal WOZ-objecten en de afwikkeling van de parkeerbezwaren.

Om deze werkzaamheden tijdig en volledig af te kunnen werken in 2021 is extra personeel noodzakelijk.
In totaal is voor werving dan wel inhuur van personeel een budget nodig van € 450.000 nodig.
Proces en griffiekosten
De proceskosten van waardebezwaren, welke ingediend worden door de no-cure-no-pay bureaus,
laten al enkele jaren een forse stijging zien. In 2020 bedroegen de kosten al ruim 0,5 miljoen euro. Voor
het jaar 2021 zullen de kosten door een nog hoger aantal bezwaren (zie hiervoor) zeker niet lager
uitvallen. Daarnaast zorgt de nieuwe wijze van waarderen, namelijk waarderen op gebruiksoppervlakte
eenmalig nog eens voor meerdere bewaren. Op grond daarvan worden de proceskosten voor het jaar
2021 ingeschat op een bedrag € 600.000. Dit betekent een nadeel van € 300.000 ten opzichte van de
oorspronkelijke raming in de begroting 2021. Daartegenover vallen de proceskosten van heffen naar
verwachting lager uit. Dit zou een voordeel opleveren van € 35.000. Hierdoor stijgen de proceskosten
per saldo met € 265.000.
Overige mutaties
Buiten deze grote ontwikkelingen zijn er nog overige mutaties die per saldo leiden tot een verlaging
van lasten met een bedrag van € 99.000 ten opzichte van de primaire begroting 2021. Deze mutaties
bestaan uit lagere kapitaallasten, wegvallende kosten Inkoopbureau, lagere bijdragen personeel
derden, hogere uitstoomkosten personeel en hogere rentelasten.
Overgangsregeling nieuwe kosten-verdeelsystematiek
Naast de hiervoor toegelichte financiële mutaties in de begroting 2021 wordt de deelnemersbijdrage
ook bijgesteld door de verwerking van de overgangsregeling van de nieuwe kosten-verdeelsystematiek.
In de vergadering van 30 oktober 2020 heeft het Algemeen bestuur ingestemd met deze
overgangsregeling in verband met de invoering van de nieuwe kosten-verdeelsystematiek, welke in
werking is getreden per 1 januari 2021. De financiële herverdeeleffecten van de nieuwe systematiek
zijn destijds gecalculeerd op een bedrag van afgerond € 475.000. Afgesproken is om 66% van dit
herverdeeleffect te corrigeren op de deelnemersbijdrage 2021 en in de begroting 2022 nog 33% te
corrigeren op de deelnemersbijdrage. Vanaf de begroting 2023 wordt de deelnemersbijdrage integraal
in rekening gebracht op basis van de nieuwe kosten-verdeelsystematiek. De effecten van de
overgangsregeling over 2021 zijn eveneens in deze 1e begrotingswijziging opgenomen.
Zienswijze
De reguliere termijn voor het indienen van zienswijzen is acht weken en eindigt formeel op 1
september 2021. In verband met het zomerreces van uw gemeenteraad is dat geen realistische
datum en verlengen wij de termijn tot 7 oktober 2021.
De behandeling van de 1e wijzigingsbegroting BWB 2021, inclusief uitgebrachte zienswijzen, vindt
plaats in de vergadering van het dagelijks bestuur van de BWB op 15 oktober 2021. De behandeling
door het algemeen bestuur van de BWB vindt plaats op 22 oktober 2021.
Uw zienswijze gelieve u te sturen aan het algemeen bestuur van de Belastingsamenwerking WestBrabant, t.a.v. de heer P.C.A.M. Stoffelen, Postbus 502, 4870 AM Etten-Leur. Deze kan ook worden
gemaild naar het secretariaat van de BWB, e-mail: bwb.secretariaat@bwbrabant.nl.

Indien u naar aanleiding van deze brief vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer P.C.A.M.
Stoffelen, directeur Belastingsamenwerking West-Brabant, telefonisch te bereiken via het
secretariaat, telefoon 076 – 5298333.
Met vriendelijke groet,
Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling
Belastingsamenwerking West-Brabant,

de secretaris,

de voorzitter,

Bijlagen:
1. AB-besluit d.d. 16 juli 2021 inzake ontwerp 1e begrotingswijziging BWB 2021;
2. Ontwerp 1e begrotingswijziging BWB 2021.

Afschriften verzonden aan:
1. College van burgemeester en wethouders
2. Ambtelijk regiefunctionaris

