
 

  

  

 Raadsvoorstel 
  

Datum 
raadsvergadering: 

22 april 2015   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder:  Toine Theunis   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: 4
e
 wijziging Gemeenschappelijke Regeling BWB 

 
Aan de raad van de gemeente Roosendaal  
 

Voorstel   
Samenvatting:  
De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) verzoekt het college in te stemmen met de 4

e
 

wijziging van de Gemeenschappelijke regeling. 
Het college vraagt toestemming aan de gemeenteraad om hiermee te mogen instemmen. 
 
Wij stellen u voor: 
Burgemeester en wethouders toestemming te verlenen om in te stemmen met de 4

e
 wijziging van de 

Gemeenschappelijke regeling BWB. 
 

Aanleiding   
De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) verzoekt het college in te stemmen met de 4

e
 

wijziging van de Gemeenschappelijke regeling. 
 

Kader    
Wet Gemeenschappelijke Regelingen. 
 

Motivering / toelichting   
De 4

e
 wijziging van de Gemeenschappelijke regeling BWB houdt in: 

- de toetreding van de gemeente Zundert (per 1 januari 2016); 
- de toevoeging van lid 12 bij artikel 37; betreft de mogelijkheid tot partiële uittreding; 
- de wijzigingen als gevolg van de nieuwe wet Gemeenschappelijke Regelingen (dd. 9 juli 2014), 

betreft de data aanlevering begroting en jaarrekening). 
 
De totale tekst van de Gemeenschappelijke Regeling BWB, na wijziging is bijgevoegd. 
 

Doel en evaluatie   
Beschikken over een Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking West-Brabant die voldoet 
aan de wettelijke voorschriften. 
 

Financiële aspecten en consequenties   
Voor de gemeente Roosendaal heeft dit voorstel geen financiële consequenties. 
 

Communicatie    
Het Algemeen Bestuur wordt op de hoogte gesteld van de besluitvorming. 
Het besluit wordt conform het gestelde in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Wet 
Elektronische Bekendmakingen gepubliceerd. 
 

Bijlagen   
1. Brief dagelijks bestuur BWB dd. 3 november 2014; 
2. Tekst Gemeenschappelijke regeling BWB na wijziging; 

 
 
Een ontwerpbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
Burgemeester en wethouders van Roosendaal, 
 
De secretaris, De burgemeester, 
R. Kleijnen mr. J.M.L. Niederer 



 

 

  

  

 Raadsbesluit 
  

Datum 
raadsvergadering: 

22 april 2015   Agenda nr.: (in te vullen door griffie) 

Portefeuillehouder: Toine Theunis   Registratiecode: (in te vullen door griffie) 

Onderwerp: 4
e
 wijziging Gemeenschappelijke regeling BWB 

 
De raad van de gemeente Roosendaal, 
 
- Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. 
 
- Gelet op het advies van de raadscommissie Bestuur d.d. 15 april 2015. 
 
 
Besluit: 
 
Het college toestemming te verlenen om in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke 
regeling BWB. 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 22 april 2015. 
 
 
De griffier,  De voorzitter, 
 


