
Amendement 1 is met algemene stemmen aangenomen. 

 
AMENDEMENT 1 

Zienswijze 1e begrotingswijziging 2022 Belastingsamenwerking West-Brabant 

 

De gemeenteraad van Roosendaal in vergadering bijeen op 29 september 2022, gehoord hebbende 
de beraadslagingen over het voorstel 51 – zienswijze 1e begrotingswijziging Belastingsamenwerking 
West-Brabant 2022. 
 
Besluit:  
 
1. 
Beslispunt 1: 
 
“In te stemmen met de 1e begrotingswijziging 2022 van de Belastingsamenwerking West-Brabant 

(BWB) en daarbij de volgende zienswijze in te dienen:   

1. De Belastingsamenwerking West-Brabant is indertijd opgericht o.a. in verband met 

efficiëntie, kennisdeling en kostenbesparing.  De raad ziet tot op heden echter dat kosten 

niet bespaard worden maar eerder toenemen. Dit blijkt niet alleen uit de 1e 

begrotingswijziging 2022. Ook de bijdragen van de gemeente Roosendaal voor de komende 

jaren nemen -blijkens de meerjarige programmabegroting gemeente Roosendaal 2022- 

steeds verder toe (in 2023: € 1.664.900, in 2024: € 1.688.000 en in 2025: € 1.711.200).  

2. Om het tij te keren wordt de BWB door de raad verzocht om tot een concreet plan van 

aanpak te komen waaruit zichtbaar wordt hoe, in fases, binnen 1 jaar (dus uiterlijk 1/10/23) 

gekomen wordt tot een zichtbare verbetering qua kostenbeheersing en -besparing. Dit zoals 

ooit bij oprichting van de BWB is bedoeld. Het gaat dan vooral om verbeteringen op de door 

de BWB in haar aanbiedingsbrief bij de 1e begrotingswijziging 2022 (dd. 13/7/22) aangegeven 

kostenposten: kosten inhuur derden, ziekteverzuim, aanpak om te komen tot meer 

personeel en aanpassing werkwijze en/of andere regelgeving m.b.t. de post proceskosten. 

3. Tevens wordt verzocht om in het plan van aanpak ruimte in te bouwen voor een bezoek van 

de werkgroep Raadsrapporteurs van (in ieder geval) de gemeenteraad Roosendaal. 

4. De invulling / plan van aanpak met de te bereiken resultaten en uitvoering ervan in fases 

ontvangt de raad graag uiterlijk 1/12/22.” 

2.  
Beslispunt 2 te vernummeren naar beslispunt 3 en een nieuw beslispunt 2 tussen te voegen:  
 
“Het college te verzoeken om de zienswijze van de gemeenteraad van Roosendaal op de 1e 
begrotingswijziging 2022 van de BWB te sturen naar de andere deelnemers van de BWB, waarbij 
kenbaar wordt gemaakt, dat de gemeenteraad van Roosendaal hen verzoekt om aansluiting ter 
ondersteuning.” 
 
 
Namens,  
 
PvdA Roosendaal, Paul Klaver 
VLP, Eric de Regt 
Roosendaalse Lijst, Peter Raaijmakers 
VVD Roosendaal, Menno Nefs 
CDA Roosendaal, Pieter Smits 
Vitaal Liberaal, Jac Wezenbeek 


