
  
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

Aanleiding 
Het Algemeen Bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) heeft 23 juni 2017 de 1e 
ontwerpbegrotingswijziging 2017 vastgesteld. De deelnemers van de BWB worden in de gelegenheid 
om een zienswijze in te dienen. Vaststelling door het AB staat gepland op 27 oktober 2017.  
 
 
Beoogd effect 
Het doel is het informeren over de voortgang van de voorgenomen beleidsontwikkelingen, de zich 
eventueel aandienende ontwikkelingen op het gebied van de bedrijfsvoering en over de eventuele 
afwijkingen tussen de werkelijke baten en lasten ten opzichte van de oorspronkelijke ramingen. 
In het kader van de rechtmatigheid wordt de begrotingswijziging voor een zienswijze voorgelegd aan 
de deelnemers. 
 
 
Argumenten 
1.1 Dit is verplicht en de eerste begrotingswijziging voldoet aan de voorwaarden. 
De Wet Gemeenschappelijke Regelingen verplicht dat de raden van de deelnemende gemeenten in 
de gelegenheid worden gesteld een zienswijze te geven. 
De 1e begrotingswijzing 2017 heeft betrekking op de eerste Bestuursrapportage 2017.  
In de eerste Bestuursrapportage 2017 zijn de resultaten over de eerste 4 maanden van het 
begrotingsjaar 2017 afgezet tegen de ramingen uit de primaire begroting 2017. Hierbij heeft tevens 
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. Ook is gekeken of een en ander een 
structurele doorwerking heeft voor de jaren erna. Ten opzichte van de primaire begroting 2017 
ontstaat per saldo een nadelig resultaat van € 121.000, welk bedrag in mindering is gebracht op de 
post onvoorzien. Voor de deelnemers betekent dit dat de totale bijdrage gelijk blijft aan de primaire 
begroting 2017. Een uitgebreide toelichting van de mutaties is opgenomen in de bijgevoegde 
Bestuursrapportage 2017. 

 
 
Kanttekeningen 
2.1 In de begroting 2018 van de BWB zijn de bijstellingen al verwerkt. 
In de door de BWB voor een zienswijze aangeboden begroting 2018 zijn de in de 1e 
Bestuursrapportage 2017 opgenomen bijstellingen al verwerkt. De raad heeft de zienswijze in haar 
vergadering van 6 juli jl. vastgesteld. 
 
 
Financiën 
De bijgestelde bijdrage van de gemeente Roosendaal voor 2017 bedraagt € 1.292.000. In de primaire 
begroting 2017 van de BWB bedroeg deze € 1.325.000. De lagere bijdrage is o.a. een gevolg van het 
afschaffen van de hondenbelasting. In onze begroting 2017 is met de lagere kosten hondenbelasting 
al rekening gehouden. 
 
 
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. 
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