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Aanleiding 
Het Algemeen Bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) heeft 6 juli 2018 de 
eerste begrotingswijziging 2018 naar aanleiding van de 1e Bestuursrapportage 2018 en de tweede 
begrotingswijziging 2018 naar aanleiding van het door het AB vastgestelde projectplan “Transitie 
waarderen naar gebruiksoppervlak” voor een zienswijze aangeboden aan de deelnemers. 
 
Beoogd effect 
Het doel is 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 
1.1 Deze wijziging past binnen het vastgestelde kader. 
Bij het opstellen van de primaire begroting 2018 is bij de financieel technische uitgangspunten 
rekening gehouden met een algemene loonontwikkeling van 1% ten opzichte van 2017.  
In werkelijkheid bedraagt deze loonindexering echter 2,65% over 2018. Samen met de stijging van 
enkele premies voor werkgeverslasten betekent dit een hogere loonsom van € 145.000.  
Bij de berekening van de deelnemersbijdrage over 2018 is met deze hogere loonkosten geen rekening 
gehouden. De overige kostenstijgingen ad. € 150.000 kunnen binnen de begroting van de BWB 
worden opgevangen. 

 
2.1 Het projectplan is akkoord, rekening houdend met een aantal opmerkingen. 
De Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) regelt dat de uitvoering van deze wet door de 
gemeenten gecontroleerd wordt door de Waarderingskamer. De Waarderingskamer heeft besloten dat 
per 1 januari 2022 de gebruiksoppervlakte het enige juiste uitgangspunt is voor de taxaties van 
woningen in het kader van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ).  
De overgang van het waarderen op inhoud naar oppervlak wordt door de BWB opgepakt als project. 
Het project heeft als doel om het besluit van de Waarderingskamer tijdig in de administratie van de 
BWB te implementeren. Omdat de helderheid voor inwoners een belangrijke drijfveer is voor deze 
aanpassing, is het uitgangspunt ook om dezelfde oppervlakte te registreren in zowel de WOZ als in de 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Dit plan beschrijft hoe de BWB dit samen met de 
deelnemers gaat doen.  
De opmerkingen om in de zienswijze op te nemen zijn vermeld onder 3.1. 
 
 
Kanttekeningen 
3.1 De uitvoering van het projectplan heeft een aantal risico’s. 
De projectbegroting bevat de kostenramingen van het project. Hierbij is een aantal aannames gedaan. 
De uitvoering van het project dient te geschieden binnen het beschikbare budget van € 1.550.000 
(excl. BTW) en binnen de vastgestelde periode.  
Een ander risico wordt gevormd door het feit dat de gemeente Breda recent heeft besloten om de 
taken bij de BWB per 1 mei 2019 uit te breiden met een deel van de WOZ. Dit betreft de onderdelen 
waarderen en bezwaarafhandeling. In dit plan is nog geen rekening gehouden met deze uitbreiding. 
Voorgesteld wordt om in de zienswijze op te nemen dat het projectplan binnen de opgenomen 
projectkosten en binnen de vastgestelde periode dient te worden uitgevoerd. 
 
Financiën 
1e Bestuursrapportage 2018 BWB. 
Per saldo stijgen de kosten met een bedrag van € 295.000, welk bedrag is te specificeren in:  
a. Hogere loonsom over 2018 € 145.000  
b. Bijdrage gebruik DigiD en Mijn Overheid € 95.000  
c. Extra kosten beeldmateriaal € 55.000  
 
Sub a hogere loonindexering  
Bij het opstellen van de primaire begroting 2018 is bij de financieel technische uitgangspunten 
rekening gehouden met een algemene loonontwikkeling van 1% ten opzichte van 2017.  
In werkelijkheid bedraagt deze loonindexering echter 2,65% over 2018. Samen met de stijging van 
enkele premies voor werkgeverslasten betekent dit een hogere loonsom van € 145.000.  
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Bij de berekening van de deelnemersbijdrage over 2018 is met deze hogere loonkosten geen rekening 
gehouden.  
 
Sub b bijdrage gebruik DigiD en Mijn Overheid  
Eind 2017 heeft het Nationaal Beraad Digitale Overheid besloten de beheer en exploitatiekosten van 
DigiD en Mijn Overheid vanaf 1 januari 2018 door te belasten aan de afnemers, waaronder de 
belastingsamenwerkingen. Bij het opstellen van de begroting 2018 was een en ander nog niet bekend. 
Met de kosten, welke voor 2018 worden geraamd op € 95.000, is nog geen rekening gehouden.  
 
Sub c Extra kosten beeldmateriaal  
Voor het objectbeheer en de waardering ervan wordt gebruik gemaakt van beeldmateriaal. Door de 
invoering van de Algemene Verordening Gegevensbeheer (AVG) worden hogere kwaliteitseisen 
gesteld aan de resolutie van het beeldmateriaal. Een en ander brengt hogere kosten met zich mee tot 
een bedrag van € 55.000. Deze extra kosten worden binnen de begroting 2018 van de BWB gedekt 
ten laste van de post onvoorzien.  
 
De hogere bijdrage voor de gemeente Roosendaal bedraagt € 16.000. Deze extra kosten kunnen 
worden gedekt binnen het huidige beschikbare budget voor de BWB. 
 
Projectplan “Transitie naar waarderen op gebruiksoppervlak”. 
De totale kosten van het projectplan bedragen € 1.550.000 (excl. BTW), gedurende de looptijd van het 
project van 2018 t/m 2021. De kosten worden verdeeld naar rato van het aantal WOZ-objecten 
(woningen) over de deelnemende gemeenten. 
Voor de gemeente Roosendaal bedragen de totale kosten € 309.000 (excl. BTW), verdeeld als volgt: 
2018 - €   23.000 
2019 - € 116.000 
2020 - € 128.000 
2021 - €   42.000 
 
De kosten voor 2018 kunnen worden gedekt binnen het huidige beschikbare budget voor de BWB. 
De kosten vanaf 2019 zullen worden meegenomen in de aanbiedingsnota van de begroting 2019. 
Naast de projectkosten van de BWB moeten de gemeenten rekening houden met: 
- Inzet van de benodigde BAG-medewerker(s) voor het project; 
- Capaciteit voor de verwerking in de BAG-registratie van de mutaties die voortvloeien uit het project; 
- De kosten die voortvloeien uit de dienstverlening van regionale archieven. 
 
Omdat in onze gemeente de gebruiksoppervlakte vanaf de gedigitaliseerde bouwtekeningen wordt 
berekend zal de extra inzet van de BAG-medewerker(s) minimaal zijn en kan e.e.a. binnen het 
reguliere werkproces worden opgevangen.  
 
 
Communicatie 
Het DB van de BWB is per brief geïnformeerd over de voorgestelde zienswijze. De conceptbrief is 
bijgevoegd. 
Indien na besluitvorming het definitieve standpunt afwijkt wordt dit kenbaar gemaakt aan de BWB. 
 
 
Bijlagen 

1. Brief BWB van 9 juli 2018; 
2. AB besluit ontwerp 1e begrotingswijziging 2018, incl. begrotingswijziging; 
3. AB besluit Overgang naar waarderen op gebruiksoppervlak incl. 2e begrotingswijziging 2018; 
4. Concept brief zienswijze aan de BWB. 

 
 


