
Toelichting raadsvoorstel aan de raad van 

de gemeente Roosendaal

Aanleiding
Het Algemeen Bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) heeft besloten om de 
colleges van B&W van de deelnemende gemeenten en het dagelijks bestuur van het Waterschap voor 
te stellen om de Achtste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van de BWB vast te 
stellen. Deze wijziging is noodzakelijk om de toetreding van de gemeente Loon op Zand per 1 januari 
2023 mogelijk te maken. Daarnaast geeft de inwerkingtreding van de Wet elektronische publicaties 
aanleiding tot wijziging van de GR BWB.

Het college van B&W heeft op 8 november het principebesluit genomen om in te stemmen met de 
achtste wijziging van de GR BWB. Omdat de gemeente Loon op Zand per 1 januari 2023 wil toetreden 
is besluitvorming in de raad op 1 december 2022 wenselijk. Nadat de raad heeft ingestemd, moet het 
college van B&W het voorgenomen principebesluit namelijk nog bekrachtigen.  

Beoogd effect
Het mogelijk maken van de toetreding van de gemeente Loon op Zand per 1 januari 2023 tot de BWB.

Argumenten
1.1 Toestemming van de gemeenteraad is een wettelijke verplichting conform de Wet 

gemeenschappelijke regelingen (Wgr)
In artikel 1, lid 4 van de Wgr is opgenomen dat de colleges van burgemeester en wethouders niet 
overgaan tot het treffen van een regeling dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. 
De toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen 
belang. In lid 5 is vermeld dat “onder het treffen van een regeling mede wordt verstaan het 
wijzigen van, het toetreden tot en het uittreden uit een regeling”. 

1.2 Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling is noodzakelijk om de toetreding van de 
gemeente Loon op Zand mogelijk te maken
Het college van B&W van de gemeente Loon op Zand heeft verzocht om per 1 januari 2023 toe te 
treden tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant. 
De procedure voor toetreding van een nieuwe deelnemer is geregeld in artikel 36 van de
Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant. Indien tenminste 2/3 van 
het aantal deelnemers, na verkregen toestemming van hun raad of het algemeen bestuur van het 
Waterschap Brabantse Delta, hebben ingestemd wordt de toetreding van de gemeente Loon op 
Zand bekrachtigd. 

1.3 De Gemeenschappelijke Regeling moet gewijzigd worden n.a.v. de inwerkingtreding van de Wet 
elektronische publicaties
De inwerkingtreding van de Wet elektronische publicaties vergt een aanpassing van de GR BWB. 
In artikel 40a van de GR BWB is de wijze van bekendmaking van een toetreding, een
wijziging of opheffing van de regeling opgenomen. De bekendmaking is nu in hogere wetgeving 
(Wet elektronische publicaties) geregeld. Artikel 40a is daarom niet meer nodig. Het voorstel is om 
artikel 40a te schrappen uit de GR BWB.

Kanttekeningen
N.v.t.

Financiën
De toetreding van de gemeente Loon op Zand zal in de toekomst hoogstwaarschijnlijk tot een 
financieel voordeel in de deelnemersbijdrage leiden. Bij de 1e bestuursrapportage 2023 is daar meer 
inzicht in. 

Vervolg 
Na toestemming van uw raad zal het college instemmen met de achtste wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling BWB. De wijziging van de GR komt vervolgens tot stand wanneer 2/3 
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van de deelnemers er mee instemt. 

Bijlagen 
1. Aanbiedingsbrief Achtste wijziging GR Belastingsamenwerking West-Brabant
2. Conceptbesluit tot Achtste wijziging GR Belastingsamenwerking West-Brabant
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