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Geacht college. 

Bijgaand treft u de door ons bestuur in concept vastgestelde meerjarenbegroting BWB 2013-2016 
aan. Overeenkomstig het bepaalde in artikel 30 Lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling 
Belastingsamenwerking West-Brabant (GR BWB), leggen wij de begroting aan u als deelnemer voor 
ten behoeve van het inbrengen van zienswijzen door uw raad. Overeenkomstig de GR BWB stellen wij 
u gedurende drie maanden na verzending van deze brief daartoe in de gelegenheid. 

Graag zien wij uiteriijk op 22 mei 2012 de eventuele zienswijzen van uw raad tegemoet, zodat wij ons 
algemeen bestuur de gelegenheid kunnen bieden -na een zorgvuldige weging van de eventueel te 
ontvangen zienswijzen- de meerjarenbegroting BWB 2013-2016 op 22 juni 2012 te kunnen 
vaststellen. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en eventuele reacties zien wij met 
belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet. 
Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant. 
de-setretan^;^-^^^:^-—^ de voorzitter, 

drs. Th.J.J.M. Schots. iChwartz. 

Bredaseweg 211 
4872 LA Etten-Leur 4870 AM Etten- Bbwbrabant.nr 

"j j j j^^^HHia^ 
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EEN WOORD VOORAF VAN HET DAGELIJKS BESTUUR 

Voor u ligt de tweede ontwerpbegroting van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-

Brabant (GR BWB). Deze ontwerp meerjarenbegroting geeft inzicht in de baten en lasten van de BWB voor de 
jaren 2013 tot en met 2016. De ontwerpbegroting is afgestemd met de regiefunctionarissen van de deelnemers 
van de GR BWB. Wij danken de deelnemers voor de geleverde bijdragen om deze begroting zo veel mogelijk te 
laten voldoen aan de venwachtingen van de deelnemende organisaties. 

Deze tweede meerjarenbegroting van de BWB is nog steeds een begroting met relatief veel aannames. Omdat 
de BWB pas sinds 1 januari 2012 operationeel is, kunnen wij ons bij het opstellen van deze begroting nog niet 
baseren op eigen ervaringscijfers. Voor het eerst zal dit het geval zijn bij de begroting 2014 e.v. Een echt reëel 
beeld van te verwachten inkomsten en uitgaven zal - zoals wij u reeds eerder gemeld tiebben - mede op basis 
van de ervaringen met de nieuwe belastingsoftware in de begroting 2015 e.v. gegeven kunnen worden. 

Voor het jaar 2013 e.v. hebben wij de opzet en de cijfers uit de meerjarenbegroting BWB 2012-2015 als 
uitgangspunt gehanteerd. De taakstellingen, rapport Berenschot en driemaal drie procent, zijn in de cijfers 
verwerkt. We zijn verheugd om ook na toetreding van een nieuwe deelnemer en de doorrekening van een 
prijscorrectie van 1 % erin te zijn geslaagd een forse bijdrage te leveren aan het opstellen van een begroting 
binnen de target van de taakstellingen. 

18.000.000 -1 

16.000.000 ■ 

14.000,000 ■ 

12.000.000 ■ 

10,000.000 ■ 

8,000.000 • 

6.000,000 ■ 

4.000,000 ■ 

2.000,000 • 

18.000.000 -1 

16.000.000 ■ 

14.000,000 ■ 

12.000.000 ■ 

10,000.000 ■ 

8,000.000 • 

6.000,000 ■ 

4.000,000 ■ 

2.000,000 • 

kosten deelnemers na taakstellingen 
18.000.000 -1 

16.000.000 ■ 

14.000,000 ■ 

12.000.000 ■ 

10,000.000 ■ 

8,000.000 • 

6.000,000 ■ 

4.000,000 ■ 

2.000,000 • 

\ 

18.000.000 -1 

16.000.000 ■ 

14.000,000 ■ 

12.000.000 ■ 

10,000.000 ■ 

8,000.000 • 

6.000,000 ■ 

4.000,000 ■ 

2.000,000 • 

^ 

18.000.000 -1 

16.000.000 ■ 

14.000,000 ■ 

12.000.000 ■ 

10,000.000 ■ 

8,000.000 • 

6.000,000 ■ 

4.000,000 ■ 

2.000,000 • 

XS-

18.000.000 -1 

16.000.000 ■ 

14.000,000 ■ 

12.000.000 ■ 

10,000.000 ■ 

8,000.000 • 

6.000,000 ■ 

4.000,000 ■ 

2.000,000 • 

18.000.000 -1 

16.000.000 ■ 

14.000,000 ■ 

12.000.000 ■ 

10,000.000 ■ 

8,000.000 • 

6.000,000 ■ 

4.000,000 ■ 

2.000,000 • 

18.000.000 -1 

16.000.000 ■ 

14.000,000 ■ 

12.000.000 ■ 

10,000.000 ■ 

8,000.000 • 

6.000,000 ■ 

4.000,000 ■ 

2.000,000 • 

aanvullend driemaal 3% 

18.000.000 -1 

16.000.000 ■ 

14.000,000 ■ 

12.000.000 ■ 

10,000.000 ■ 

8,000.000 • 

6.000,000 ■ 

4.000,000 ■ 

2.000,000 • 

begroting 2013 

18.000.000 -1 

16.000.000 ■ 

14.000,000 ■ 

12.000.000 ■ 

10,000.000 ■ 

8,000.000 • 

6.000,000 ■ 

4.000,000 ■ 

2.000,000 • 

18.000.000 -1 

16.000.000 ■ 

14.000,000 ■ 

12.000.000 ■ 

10,000.000 ■ 

8,000.000 • 

6.000,000 ■ 

4.000,000 ■ 

2.000,000 • 

18.000.000 -1 

16.000.000 ■ 

14.000,000 ■ 

12.000.000 ■ 

10,000.000 ■ 

8,000.000 • 

6.000,000 ■ 

4.000,000 ■ 

2.000,000 • 

18.000.000 -1 

16.000.000 ■ 

14.000,000 ■ 

12.000.000 ■ 

10,000.000 ■ 

8,000.000 • 

6.000,000 ■ 

4.000,000 ■ 

2.000,000 • 

2010 2012 2013 2014 2015 2016 

In deze begroting is de gemeente Alphen-Chaam als nieuwe deelnemer aan de GR BWB opgenomen, zonder 
daarvoor de kosten op begrotingsbasis te verhogen. Vanuit onze eigen overtuiging, maar ook gedwongen door 
ontwikkelingen in de markt, willen wij de ingezette lijn van "meer doen met minder middelen" in de komende jaren 
verder vorm en inhoud geven. 

Over het resultaat dat thans voorligt, zijn wij ook dit jaar weer tevreden. Het is een begroting die met de wensen 
van de deelnemers rekening houdt, inzicht geeft waaraan de middelen besteed worden en tegemoet komt aan de 
financiële randvoonwaarden die de deelnemers gesteld hebben. "Kwaliteit leveren tegen zo laag mogelijke 
kosten" is en blijft daarnaast het belangrijkste uitgangspunt voor het functioneren van de BWB. Wij blijven dit 
nastreven vanuit de overtuiging dat niet alleen de huidige deelnemers hiermee het meest gebaat zijn, maar dat 
wij ook voor nieuwe toetreders dan een aantrekkelijke uitvoeringsorganisatie zijn. 

Het dagelijks bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant, 
De secretaris. De voorzitter. 

drs. M.M.M.F. de Schwartz drs. Th.J.J.M. Schots 



1. INLEIDING 

Algemeen 
De BWB verzorgt sinds 1 januari 2012 de uitvoering van belastingtaken voor het waterschap Brabantse Delta en 
de gemeenten Alphen-Chaam, Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Halderberge, Oosterhout, Roosendaal en 
Woensdrecht. Door de BWB worden vrijwel alle belastingtaken van de deelnemers uitgevoerd. Het betreft voor 
het waterschap de uitvoering van de zuiveringsheffing, de verontreinigingsheffing en de watersysteemheffing en 
voor gemeenten met name de onroerende zaakbelasting (OZB), rioolheffing en afvalstoffenheffing. De BWB 
verzorgt voor zes deelnemende gemeenten de WOZ-administratie en draagt zorg voor de beschikkingen in het 
kader van de waardebepaling onroerende zaken. Daarnaast voert de BWB voor deelnemende gemeenten ook 
andere belastingtaken uit, zoals bijvoorbeeld hondenbelasting, toeristenbelasting, parkeerheffing, leges, 
precariobelasting, marktgelden en lijkbezorgingrechten. 

In het kader van de uitvoering van deze belastingtaken draagt de BWB zorg voor: 
• het onderhouden van klantcontacten (afstemming met deelnemers alsmede persoonlijke en telefonische 

klantcontacten, email en postverkeer alsmede Interactie via de website); 
• het beheren van gegevens, in het bijzonder de WOZ-gegevens (opbouw en beheer van gegevens, 

waardebepaling en -vaststelling, gegevensleveringen, behandelen bezwaar en beroep); 
• het heffen (beheren bestanden, opleggen van (naheffings)aanslagen alsmede bezwaar en beroep); 
• het innen (inclusief kwijtschelding en dwanginvordering); 
• het redigeren van ontwerpverordeningen en de beleidsmatige ondersteuning (beleid en advies op het gebied 

van fiscaal juridische aangelegenheden, algemene bestuurlijke ondersteuning) van de deelnemende 
organisaties. 

Uitgangspunten begroting 2013 e.v. 
Voor de uitvoering van bovengenoemde taken is het essentieel dat de medewerkers van de BWB gebruik kunnen 
maken van een goed functionerende integrale belastingapplicatie. Als de implementatie daadwerkelijk volgens 
planning verloopt, kan het eerste grote kohier 2013 (uiteriijk 28 februari) vanuit de nieuwe belastingapplicatie 
opgelegd worden. De inwoners van de deelnemende gemeenten zullen dan - daar waar mogelijk -
gecombineerde aanslagen met gemeentelijke- en waterschapsheffingen ontvangen. 

Financiële verordening 
Deze meerjarenbegroting is opgesteld in overeenstemming met de door het Algemeen Bestuur op 17 december 
2010 vastgestelde financiële verordening. 

Reserves en voorzieningen 
De BWB beschikt niet over reserves en voorzieningen. 

Waarderen en afschrijven 
Vaste activa worden gewaardeerd en afgeschreven overeenkomstig de Nota Waarderen en Afschrijven zoals 
deze is vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In het voorjaar van 2012 zal overigens nog een nieuwe Nota 
worden vastgesteld. 

Prijsontwikkeling 
In deze begroting is overeenkomstig de meerjarenbegroting 2012-2015 rekening gehouden met een structurele 
loonontwikkeling van 1% per jaar. Niet uitgesloten wordt dat dit percentage ontoereikend zal blijken te zijn. 

Onvoorziene l<osten 
De meerjarenbegroting van de BWB voor het jaren 2013-2016 is opgesteld vanuit het principe dat de op dit 
moment (januari 2012) voorzienbare kosten gecalculeerd zijn. Er is een post onvoorzien van € 450.000 
opgenomen die de buffer vormt voor tegenvallers ten opzichte van de ramingen. 



2. WAAR DE BWB VOOR STAAT 

De ontwikkelingen die op de BWB afkomen 
De BWB is een organisatie die succesvol wil zijn. Om dit te kunnen bereiken oriënteert de BWB zich permanent 
op de omgeving en de ontwikkelingen die hierin plaatsvinden. Ook het krachtenveld waarin de BWB opereert is 
van belang om als organisatie adequaat te kunnen inspelen op venvachtingen en veranderende 
omstandigheden. Vanuit deze context wil de BWB een daarop gebaseerde strategie en afgestemd beleid 
hanteren, om te kunnen vaststellen dat de BWB "de goede dingen doet. 

Klanten van de BWB 
In het krachtenveld zijn de deelnemers van de GR BWB voor de organisatie de primaire klant. Zonder 
deelnemers vervalt het bestaansrecht van de BWB. De BWB voert als veriengd lokaal bestuur de taken uit die 
door de deelnemers aan de BWB zijn opdragen. De BWB wil dat de deelnemers niet alleen tevreden zijn over de 
dienstveriening, maar ook trots kunnen zijn op de eigen BWB-organisatie. De nog niet aan de GR BWB 
deelnemende gemeenten in West-Brabant, maar mogelijk ook gemeenten buiten het werkgebied van het 
Waterschap Brabantse Delta, zijn voor de BWB van belang. Zij vormen de groep van potentiële klanten. Deze 
potentiële klanten zouden bij toetreding de mogelijkheden vergroten voor efficiency- en synergiewinsten binnen 
de BWB. Meer efficiency en synergie zal eraan bijdragen dat de kosten voor alle deelnemers per saldo geringer 
worden. 

Partners van de BWB 
De deelnemers zijn overigens niet alleen klant maar ook leverancier van diensten. Gemeenten en het waterschap 
leveren bevolkingsinformatie (GBA), informatie over adressen en gebouwen (BAG) en/of geografische informatie 
(GEO). De gemeente Breda levert mede namens Oosterhout informatie aan de BWB op het gebied van de WOZ. 
Daarnaast levert een aantal deelnemers ondersteunende diensten op het gebied van Communicatie, ICT, 
Personeel & Organisatie, Inkoop en Juridische Zaken. Tot de partners van de BWB mogen ook Amarant en het 
Werkvoorzieningschap gerekend worden. Amarant draagt zorg voor de exploitatie van het bedrijfsrestaurant en 
het Werkvoorzieningschap verzorgt de schoonmaak van het kantoorpand. 

Het bestuur van de BWB 
Kwaliteit leveren op het gebied van het heffen en innen van belastingen tegen zo laag mogelijke kosten is en blijft 
het streven van het bestuur van de BWB. Gegeven de omstandigheden waaronder de BWB van start is gegaan, 
is in 2012 ingezet op minimaal het behoud van het huidige kwaliteitsniveau en stappen zetten om tot 
kwaliteitsverbetering te kunnen komen. In de GR BWB participeren thans naast waterschap Brabantse Delta acht 
gemeenten. Met de ingebruikname van de nieuwe belastingapplicatie is het moment aangebroken om zo veel 
mogelijk gemeenten (binnen het beheersgebied van het waterschap Brabantse Delta) aan te laten sluiten bij de 
belastingsamenwerking. Bestuur en management zullen gezamenlijk optrekken om dit zo snel mogelijk te 
realiseren. 

De medewerkers van de BWB 
Een belangrijke voonwaarde voor het hebben van tevreden klanten is het hebben van tevreden medewerkers. Om 
aan deze randvoorwaarde te voldoen staat goed werkgeverschap bij de BWB hoog in het vaandel. 

3. WELKE MIDDELEN DE BWB DAARVOOR INZET 

De middelen die daarvoor noodzakelijk zijn worden in deze paragraaf op hoofdlijnen benoemd en toegelicht. 
Omdat de BWB pas sinds 1 januari 2012 operationeel is, kan nog geen gebruik gemaakt worden van eigen 
ervaringscijfers. Voor het jaar 2013 e.v. is om die reden de opzet en de cijfers uit de vastgestelde 
meerjarenbegroting BWB 2012-2015 als uitgangspunt gehanteerd. Daar waar mogelijk zijn de bedragen 
aangepast aan bekende financiële informatie. 

Kosten belastingtaken 
Het totaal van de baten en lasten is in onderstaande tabel weergegeven. Uit deze tabel kan worden afgeleid dat 
de kosten van de BWB in 2013 naar verwachting mim €12,2 min. bedragen. Dit is circa € 110.000 minder dan in 
de meerjarenraming 2012-2015 voorzien is. Aan baten wordt een bedrag geraamd van circa € 1,0 min. Dit bedrag 
is ten opzichte van de meerjarenbegroting 2012-2015 met € 150.000 veriaagd, zodat ten opzichte van de vorige 
meerjarenbegroting per saldo beperkt wijzigt met een klein nadeel van € 40.000. 



MJB 2012-2015 MJB 2013-2016 
2012 2013 2013 2 0 ] ^ j ^ ̂  2015 2016 

Personele lasten (form,) € 6.543.467 € 6.577.753 € 6.427.753 € 6.460,604 € 6.493.502 € 6.555.087 
Personele lasten (inhuur) € 1.927.359 € 932,133 € 932.133 € 936,954 € 941.824 € 946.742 
Leveringen door derden € 1,055,250 € 934,713 € 934,713 € 939,220 € 943,772 € 948.370 
Algemene lasten € 512,700 € 325,550 € 424,725 € 425,382 € 426,045 € 426.714 
Huisvestingslasten € 966,768 € 974,640 € 916,247 € 922,536 € 928,948 € 927.909 
Automatiseringslasten € 1,615,675 € 1,824,183 € 1,824,183 € 1.832.777 € 1.841,457 € 1.850.223 
Bedrijfsvoeringslasten € 357,000 € 360,213 € 360.213 € 363.458 € 366,736 € 370.046 
Onvoorzien € 500.000 € 450.000 € 450.000 € 400.000 € 350.000 € 300.000 
Totaal lasten € 13.478.218 €12.379.185 €12.269.967 €12.280.930 €12.292.282 €12.325.090 
Baten € 1.508.945 € 1.162.534 € 1.012.534 € 1.014.660^ € 1.016.806 € 1.018.974 
Totaal €11.969.273 €11.216.651 €11.257.432 €11.266.270 €11.275.475 €11.306.116 

(Alle bedragen zljn inclusief BTW) 

4. HOE DE BWB DAT FINANCIERT 

In deze paragraaf is beschreven op welke wijze de baten en lasten doorberekend worden aan de deelnemers. 
Uitgangspunt hierbij is dat de individuele deelnemer een bedrag betaalt dat de werkelijke kosten die de BWB voor 
die deelnemer maakt zo veel mogelijk benadert. Door alle kosten door te belasten naar producten die deelnemers 
in objectief vast te stellen aantallen afnemen, is getracht aan dit uitgangspunt tegemoet te komen. De uitkomst 
van deze exercitie resulteert erin dat gemeenten o.a. betalen voor het aantal aanwezige WOZ objecten en de 
omvang van het aantal belastingsoorten. 

Bijdragen deelnemers 
Op basis van de totale geraamde omvang van de door de BWB aan de deelnemers te leveren producten, zijn de 
bijdragen van de deelnemers als volgt. Bovendien is de op 23 september 2011 door het Algemeen Bestuur 
vastgestelde compensatieregeling in de bijdragen verwerkt. 

Bijdragen na compensatie 2013 Bijdrage 2013 
conc.begr.2012 

Bijdrage 2013 
def.begr.2012 

Compensatie 
regeling *1) 

Bijgestelde 
bijdrage 2013 

Gemeente Aphen-Chaam - - - € 176.701 
Gemeente Bergen op Zoom € 1.707.713 € 1,429,064 € 139.324 € 1.531.741 
Gemeente Breda € 1.084.761 € 1,233,092 -/-€ 74,165 € 1.127.385 
Gemeente Etten-Leur € 751.632 € 705.729 € 22.951 € 722,513 
Gemeente Halderberge € 686.493 € 580.344 € 53.075 € 619,683 
Gemeente Oosterhout € 325.104 € 369.934 -/-€ 22.415 € 338,135 
Gemeente Roosendaal € 1.914.268 € 1.617.054 € 148,607 € 1,725.127 
Gemeente Woensdrecht € 578.474 € 500.119 € 39,178 € 527.776 
Waterschap Brabantse Delta € 4.168,206 € 4,781,314 -/-€ 306.555 € 4.488.370 
Totaal deelnemers € 11.216.651 € 11.216.651 € 0 € 11.257.432 

(*1) positief getal te betalen compensatie, negatief getal te ontvangen compensatie) 

6 7W compensatie 
Alle genoemde bedragen zijn voor zover van toepassing inclusief de verschuldigde BTW. De gemeentelijke 
deelnemers kunnen de BTW verrekenen via het BTW compensatiefonds. Dit impliceert dat de werkelijke kosten 
voor de deelnemende gemeenten nog lager zullen uitvallen. Voor het Waterschap Brabantse Delta geldt dit niet. 

Afrekening gemaakte kosten 
Met de deelnemers vindt na afloop van 2013 een afrekening plaats op basis van werkelijke aantallen WOZ-
objecten, aanslagregels en aanslagen, zodat meer- en minden/verk verrekend wordt met de betreffende 
deelnemer, tegen de werkelijke kosten onder handhaving van de vastgestelde verdeelsleutel. 

Het besef dat de huidige methode van kostentoerekening op basis van slechts drie producten, te weten "WOZ-
objecten", "aanslagen" en "aanslagregels" niet voldoende bijdraagt aan een adequate toerekening van kosten aan 

http://conc.begr.2012
http://def.begr.201


de verschillende deelnemers begint steeds verder door te dringen. Een methode waarbij gecalculeerd en 
verrekend wordt op basis van meerdere belastingproducten wordt nader onderzocht en zal zo mogelijk al bij de 
volgende begroting aan u kunnen worden voorgelegd. 

5. WELKE RISICO'S DE BWB VOORZIET 

In deze paragraaf worden de risico's beschreven die de BWB thans voorziet. De (financiële) omvang van de 
risico's is aanzienlijk, rekening houdend met de totaal geraamde kosten van de BWB. Dit is gezien de 
omstandigheden onvermijdelijk omdat ook de tweede meenarenbegroting een begroting is met relatief veel 
aannames. 

Samenvatting risico's 
De risicobedragen ten opzichte van de raming kunnen hieronder worden aangetroffen. 

^.(-ï,:iv..--, ■.; J.-V- ^■-^:f■;:»;:!;^^r•«...^l'- % 
2013 2014 2015 2016 1 

Risico formatiereductie (neutraal) € 1,000,000 € 500,000 
Risico latere implementatie (neutraal) € 2,200.000 € 500,000 € 500,000 
Risico onvoorziene kosten (laag) PM PM PM PM 
Risico verhoging griffierechten (neutraal) PM PM PM PM 
Risico te betalen dwangsommen (laag) PM PM PM PM 
Risico COA onderhandelingen (hoog) € 100.000 € 100.000 € 100.000 € 100.000 
Totaal risico's € 3.300.000 € 1.100.000 € ^:f.!.».|.!.W 

Het is aan de deelnemers van de BWB om gezamenlijk via de eigen begrotingen, op basis van de afgesproken 
verdeelsleutels in deze risico's te voorzien. Het risico van een eventueel gewijzigde kostentoerekening kan thans 
niet worden gekwantificeerd. 

6. WELKE KANSEN DE BWB IN BEELD HEEFT 

Naast de hiervoor benoemde risico's is er ook sprake van een fors aantal kansen om de kosten van de uitvoering 
van de belastingtaken in de komende jaren te verminderen. De belangrijkste kansen zijn in deze paragraaf 
ventfoord. 

Samenvatting kansen 
In onderstaande tabel zijn de financiële vooruitzichten van voornoemde kansen samengevat weergegeven. 

Kansen 2013 2014 2015 2016 1 
Kans automatiseringskosten € 200.000 € 200.000 € 200.000 € 200.000 
Kans huisvestingslasten € 

€ 
100.000 
75,000 

€ 200.000 € 
€ 

300.000 
Kans personele lasten staf € 75,000 

€ 
€ 

100.000 
75,000 € 75.000 

€ 
€ 200.000 

Kans personele lasten productieproces € 150.000 € 300.000 € 450.000 
Totaal kansen € 275.000 € 525.000 € 775.000 € 1.150.000 

7. VASTSTELLING MEERJARENBEGROTING BWB 2013-2016 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 
West-Brabant; 

Etten-Leur, 22 juni 2012. 

Het Algemeen Bestuur van de Belastingsamenwerking West-Brabant, 
de secretaris, de voorzitter. 

drs. M.M.M.F de Schwartz drs. Th. J.J.M. Schots 


