
  
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal 

Aanleiding 
Bij brief van 9 juli 2018 verzoekt het DB van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) ons 
college om in te stemmen met de zesde wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling BWB (GR 
BWB).  
De wijziging betreft een aanpassing in de spelregels voor een begrotingswijziging. Daarnaast wordt de 
huidige praktijk vastgelegd dat uitvoeringsconvenanten tussen BWB en deelnemers worden gesloten. 
Het voorliggende voorstel dient door de deelnemende colleges te worden vastgesteld, maar gelet op 
het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr), dienen wij daarvoor wel de 
toestemming van uw gemeenteraad te krijgen. Na verkregen toestemming kunnen wij een definitief 
besluit tot wijziging nemen.  
 
 
Beoogd effect 
Een GR BWB die een eenvoudigere procedure mogelijk maakt voor begrotingswijzigingen zonder 
wijzingen voor het totaal en het sluiten van uitvoeringsconvenanten regelt.  
 
 
Argumenten 
1.1 Wijziging van de begroting zonder consequenties voor het totaal wordt eenvoudiger gemaakt   
In de GR BWB is de procedure voor wijziging van de begroting vastgelegd. In de praktijk blijkt dat niet 
voor iedere wijziging van de begroting een uitgebreide procedure met de mogelijkheid van zienswijzen 
door de deelnemers noodzakelijk is. De Wet gemeenschappelijke regelingen maakt afwijkingen van 
de normale procedure voor wijzigingen van de begroting mogelijk. Dit moet wel in de GR BWB 
geregeld worden.  
Voortaan wordt een wijziging van de begroting waarbij de omvang van het totaalbedrag (de som) van 
de reeds vastgestelde bijdragen van de deelnemers niet wijzigt niet meer aan de deelnemers 
voorgelegd voor een zienswijze. De berekening en hoogte van een individuele bijdrage worden 
bepaald door de door het AB afzonderlijk vastgestelde berekeningswijze. Deze berekeningswijze staat 
los van de begroting of een wijziging daarop. In deze gevallen van een eenvoudige wijziging kan 
worden volstaan met het ter kennis brengen van de wijziging van de begroting na de vaststelling door 
het AB.  
Mocht de wijziging voor een deelnemer toch tot een aanzienlijke wijziging van de bijdrage leiden dan 
kan het AB beslissen dat de zienswijze procedure toch wordt toegepast. 

 
1.2 Het sluiten van een uitvoeringsconvenant met de deelnemers wordt opgenomen in de GR BWB. 
Al sinds 2012 worden met de deelnemers uitvoeringsconvenanten afgesloten. In deze convenanten 
worden de "werk"afspraken vastgelegd tussen de ambtelijke organisaties van de BWB en de 
deelnemers. Dit zorgt voor een doelmatige en efficiënte samenwerking op ambtelijk niveau tussen 
beide organisaties. Het afsluiten van een uitvoeringsconvenant wordt onderdeel van de GR BWB. 
 
 
Kanttekeningen 
De regeling kan pas worden gewijzigd bij eensluidende besluiten van de colleges van tenminste twee 

derde van de deelnemers.   

Financiën 
Geen.  
 
Communicatie 
Zodra voldoende deelnemers tot wijziging van de regeling hebben besloten, zal bekendmaking 
plaatsvinden zoals in de GR BWB is voorgeschreven. 
 
Vervolg 
Geen. 
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