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Geachte Raad
,

Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting2018 en de ontwerp-rneerjarenrarninq2019-2023van de
Belastingsamenwerking Gemeentenen Waterschappen (BsGW) aan.

In haar vergaderingvan 22 februari 2018 heeft het DagelijksBestuur van BsGW de begroting 2019 +
de meerjarenraming2019-2023 in ontwerpvastgesteld.Overeenkomstigartikel 24 van de Gemeen-
schappelijke Regeling van BsGW ontvangen de raden van de deelnemende gemeenten en het alge-
meen bestuur van het deelnemendwaterschapdeze ontwerpbegrotingen -meerjarenramingen wor-
den m de gelegenheid gesteld om hun eventuelezienswijze hierovernaar voren te brengen.

Wij verzoeken u hierbij uw zienswijze uiterlijk 15 mei 2018 aan het dagelijks bestuurkenbaar te ma-
ken.

Na kennis te hebben genomenvan uw zienswijzezal het dagelijks bestuurvan BsGW de begrotingen
meerjarenramingaanbieden ter vaststellingaan het algemeenbestuur in haar vergaderingvan 22
juni 2018. Nadat de begroting is vastgesteld zendt het algemeenbestuur de begroting en meerjaren-
raming aan de raden van de gemeenten Beek, Beesel, Bergen,Brunssum, Echt-Susteren,Eijsden-
Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem,Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht,
Meerssen, Nederweert,Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond,Schinnen, Simpel-
veld, Sittard-Geleen,Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Voerendaal, Weert en het alge-
meen bestuur van het WaterschapLimburg.

Het dagelijksbestuurzendt de definitiefvastgesteldebegroting 2019 en meerjarenraming2019-2023
vóór 1 augustusaan GedeputeerdeStaten.

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen rs een zelfstandig samenwerkingsverband voor heffing en inning van
gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen en vooruitvoering van de wet WOZ. BsGW verzorgtde uitvoeringvan deze
taken voor dertig Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg
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Voorwoord

Voor u ligt de negende begroting van BsGW, BelastingsamenwerkingGemeenten en Waterschap-
pen. Deze is volledig opgesteld binnen de kaders van de door het bestuurvastgesteldekadernota
2019. BsGW is 1 april 2011 opgerichtals samenwerkingsverband op belastinggebied voor gemeen-
ten en waterschappen in de vorm van een gemeenschappelijke regeling.

Alleen de financiële consequenties van zekere ontwikkelingenen bestuursbesluiten worden in de
begrotingmeegenomen. De financiële consequenties van mogelijkeontwikkelingenworden niet in
de begroting meegenomen. Deze wordenpas in de (gewijzigde)begroting opgenomen zodra de
desbetreffende ontwikkelingis geformaliseerd en de financiële consequenties kunnenworden vast-
gesteld.

De door het bestuur van BsGW per 14 december 2017 vastgestelde kadernota 2019 dient als basis
voor de begroting 2019 en de meerjarenraming2019-2023.Het belangrijkste bestuurlijkeuit-
gangspunt is een sluitendebegroting en meerjarenraming.Daarnaast is één van de doelstellingen
die voortvloeienuit de missie van BsGW kostenreductie.In de periode2012-2016 heeft BsGW een
kostenreductie gerealiseerd van 10% middels het niet doorberekenen van een kostenindexenng
van gemiddeld 2% per jaar aan de deelnemers. Ook voor 2017 heeft de BsGW deze handelwijze
gecontinueerd. Het bestuurvan BsGW heeft hierbij bepaald dat wanneerde (mogelijke)ontwikke-
lingen zeker zijn en/of een structureelkarakter krijgen, deze aan het bestuur zullenworden voor-
gelegd, zodat kan worden bepaald om de eventuele risico's op te vangen via het weerstandsver-
mogen dan wel via een structureleaanpassing van de begroting. De hiermee gemoeide kostenre-
ductie liep eind 2017 op tot€ 1,565 miljoen per jaar.

Ook voor 2019 en verderejaren geldt uiteraard dat BsGW een sobere en doelmatigebegroting en
meerjarenramingopstelt.Vanaf 2017 is de groei- en nazorgfase van de eerste vijf jaar voorbij en
ligt de focus op stabilisatieen kwaliteit. Echter om een verantwoordebedrijfsvoeringte kunnen
borgen, zijn de grenzen van de bezuinigingen (vooralsnog)bereikt. Net als in de begroting2018
zijn in voorliggende begroting 2019 dan ook de loonindexering en indexering goederenen diensten
opgenomen. Voor 2019 is dit geraamd op€ 410 duizend.

Begin 2017 is van Rijkswege bepaald dat alle kosten voor beheer en exploitatie van de overheids-
brede voorzieningen conform het profijtbeginselwordendoorbelast aan de afnemers.Voor BsGW
betekentdit een extra kostenpost van€ 300 duizend voor MijnOverheid en DigiD. Voor de overige
voorzieningen is nog niet bekend of - en zo Ja in welke omvang - doorbelasting zal plaatsvinden.

De basis voor de begroting 2019 is de jaarschrijf2019 uit de initiële begroting 2018. Hierin waren
de extra proceskosten niet opgenomen. Hiervoor was een voorzieninggevormd. Conform de 1 e

begrotingswijziging2018 (AB 14-12-2017),wordt deze bijdrage in de dekking van de proceskosten
ad€ 1,182 miljoen, ingezet als budget voor deze kosten. Per saldo heeft dit dan geen invloed op de
(bruto-) bijdrage van de deelnemers.

Per saldo bedragen de begrote netto-kosten- en daarmee de bijdragen - in 2019 € 16.904.364,-.
Dit rs een stijging van€ 710 duizend ten opzichte van netto-kostenBsGW 2018 na bovengenoemde
1 e begrotingswijziging2018, als gevolg van de volgendeposten:

- Loonindexering en indexering goederen en diensten ad€ 410 duizend;

- Gebruikerskosten overheidsbrede voorzieningen DigiD en MijnOverheid voor€ 300 duizend.

Op de gebruikelijkewijze zijn de netto-kostenvervolgensvia de kostenverdeelmethodetoegere-
kend aan de bijdragenvan de deelnemers aan BsGW.

Daarnaast kent BsGW 2 majeure trajecten die geen onderdeel van de reguliere begrotinguitmaken
en dan ook apart worden behandeld in voorliggende ontwerp-begroting(beleidsbegroting, para-
graaf 2.6.4 Bedrijfsvoering).
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1 Inleiding

1.1 Algemeen
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) is een openbaar lichaam op grond
van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Per 1 januari 2018 zijn Waterschap Limburg en de
gemeenten Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-
Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht,Meerssen, Nederweert,
Nuth, Onderbanken, Peel & Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen,
Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Voerendaal, Weert deelnemers in BsGW. De begroting
2019 is gebaseerd op bovenstaande 31 deelnemers.

BsGW behartigtals uitvoeringsorganisatievan het deelnemende waterschap en gemeenten de zorg
voor optimaalbeheer en verwerkingvan (basis)gegevens en informatie, het heffen, innen en af-
dragen van de opbrengsten van lokale belastingen en het waarderen van belastingobjecten in het
kader van de wet WOZ, dit alles op basis van bedrijfseconomische principes.

1.2 Indeling van de begroting
Aangezien BsGW een samenwerking is voor zowel gemeenten en een waterschap, volgt uit de wet-
geving dat verslaggeving dient plaats te vinden conformBesluit Begroting en Verantwoordingpro-
vincies en gemeenten (BBV).

De begroting is dan ook ingedeeld volgens het Besluit Begroting en Verantwoordingprovincies en
gemeenten (BBV) en bestaat uit een beleidsbegroting en een financiëlebegroting. In de beleidsbe-
grotingworden het productplan en de paragrafen weergegeven. De financiële begrotingomvat het
overzichtvan baten en lasten plus een uiteenzettingvan de financiëlepositie per programma. In
het geval van BsGW betreft dit het programma lasten heffing en invorderingbelastingen.
(Bron: HoofdlrjnenverrueuwmgBesluit Begrotingen Verantwoording blz. 19)
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2 Beleidsbegroting

2.1 Algemeen
De begroting2019 en meerjarenbegroting2019-2023 van BsGW rs opgesteldbinnen de kaders van
de door het bestuur vastgesteldekadernota 2019. Financieel wordt als uitgangspuntgenomen
de jaarschijf 2019 uit de vastgestelde begroting2018 en meerjarenbegroting2018-2022,en het
bestuursbesluitbij het vaststellenvan de kadernota 2019 om de te verwachtenloonindexering en
inflatie en de gebruikerskostenoverheidsbrede voorzieningen DigiD en MijnOverheid door te bere-
kenen in de begroting 2019 en meerjarenbegroting2019-2023.Tevens is de bijdrage in de dekking
van de te verwachten extra proceskosten ad€ 1,182 als budget opgenomen conform de 1 e begro-
tingswijziging2018.

De begrote netto-kosten bedragen in 2019 € 16.904.364,-en zijn daarmee€ 710 duizend hoger
dan die van 2018. De regulierestructurelebijdragen van de deelnemers 2019 zijn gelijk aan de
netto-kosten2019.

De ontwikkelingenmet betrekkingtot de extra proceskosten waarmee BsGW sinds 2014 wordt
geconfronteerd,de privacywetgeving en gegevensaanlevering aan derden blijven aandachtspunten
in de ontwerp-begroting 2019.

In het kadervan de digitaliseringvan de overheid zijn een aantal overheidsbrede voorzieningen
gerealiseerd voor de basisregistraties, gegevensuitwisseling,digitale dienstverleningen de au-
thenticatievoorzieningen.Deze voorzieningen worden doorontwikkeldtot de Generieke Digitale
Infrastructuur van de overheid (GDI). BsGW volgt de ontwikkelingenin dit kader op de voet, en
sluit aan bij in de praktijk bewezen oplossingen. Voor de implementatievan deze voorzieningen
ging en gaat BsGW ervan uit dat het MeerjareninvesteringsPlan(MIP) voldoende dekking biedt
voor de uitgavenvan deze (investerings-)projecten.

Begin 2017 heeft de ministerraadechter besloten dat vanaf 1 januari 2018 alle kosten voor beheer
en exploitatievan Digipoort, DigiD en MijnOverheid conform het profijtbeginselworden doorbelast
aan afnemers. Dit geldt vanaf 1 Januari 2019 ook voor de overige voorzieningenvan Generieke
Digitale Infrastructuur(GDI).

«;

Eén van de doelstellingen die voortvloeien uit de missie van BsGW is kostenreductie.Uitgangspunt
voor de begrotingvan BsGW is dan ook altijd geweest: sober en doelmatig.BsGW heeft zich ge-
committeerdaan een taakstellendekostenreductievan 10% in de eerste 5 jaar na de verzelfstan-
diqinq en heeft in de jaren 2012-2016daarom de kostenindexering van gemiddeld2% per jaar niet
doorberekend aan de deelnemers. Ook voor het jaar 2017 zijn geen extra kosten opgenomen: de
indexering is niet doorberekend in de bijdrage aan de deelnemers. De totale gerealiseerde kosten-
reductie loopt eind 2017 op tot€ 1,565 miljoen per jaar.

Ook voor 2019 en verdere jaren geldt uiteraard dat BsGW een sobere en doelmatige begrotingen
meerjarenramingopstelt. Vanaf 2017 is de groei- en nazorgfase van de eerste vijf jaar voorbij en
ligt de focus op stabilisatie en kwaliteit. Echterom een verantwoordebedrijfsvoeringte kunnen
borgen, zijn de grenzen van bezuinigingen (vooralsnog)bereikt. Net als in de begroting 2018 zijn
in voorliggendeontwerp-begroting 2019 dan ook de loonindexering en indexering goederen en
diensten opgenomen.

De basis voor de ontwerp-begroting 2019 is de jaarschijf2019 uit de initiële begroting 2018. Hier-
in waren de extra proceskosten niet opgenomen. Hiervoor was een voorzieninggevormd. Conform
de 1 e begrotingswijziging 2018 is deze bijdrage in de dekking van de proceskosten ad€ 1,182 mil-
joen, ingezet als budget voor deze kosten. Per saldo heeft dit dan ook geen invloed op de
(bruto-)bijdragenvan de deelnemers.

Begin 2017 is van Rijkswege bepaald dat alle kosten voor beheer en exploitatievan de overheids-
brede voorzieningenconform het profijtbeginselworden doorbelastaan afnemers.Voor BsGW be-
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tekent dit in ieder geval een extra kostenpost van€ 300 duizend voor MiJnOverheid en DigiD. Voor
de overige voorzieningen is nog niet bekend of - en zo ja in welke omvang - doorbelastingzal
plaatsvinden.

Per saldo bedragen de begrote netto-kosten- en daarmee de bijdragen - in 2019 C 16.904.364,-.
Dit is een stijging van€ 710 duizend ten opzichte van netto-kostenBsGW 2018 na bovengenoemde
1 e begrotingswijziging2018, als gevolg van de volgendeposten:

Loonindexering en indexering goederen en diensten ad€ 410 duizend;
Gebruikerskosten overheidsbrede voorzieningen DigiD en MiJnOverheid voor€ 300 duizend.

Ontwerp-Begroting BsGW 2019 en Ontwerp-MJR 2019-2023 pagina 7 van 61



2.2 Ontwikkelingen
Er doen zich de komende jaren ontwikkelingenvoor die mogelijk invloed hebben op de bedrijfsvoe-
ring van BsGW. Voor het opstellenvan de begrotingis het van belang om onderscheid te maken in

de volgende twee categorieën toekomstigeontwikkelingen:

0 Zekere ontwikkelingen en formele bestuursbesluiten
Deze ontwikkelingen zijn zeker en geformaliseerdvia een bestuursbesluit.De financiëleconse-
quentiesworden verwerkt in de begroting2019 en de meerjarenbegroting2019-2023.

0 Mogelijke ontwikkelingen
Op het moment van opstellenvan deze ontwerp-begroting zijn deze ontwikkelingennog niet
geformaliseerd door een bestuursbesluitof de uitkomstennog onzeker. Deze ontwikkelingen
zullen dan ook niet wordenmeegenomen in de begroting2019 en de meerjarenbegroting
2019-2023.Pas wanneerdeze zijn geformaliseerd en de (financiële) consequenties kunnen
worden vastgesteld, wordendeze opgenomenin de begroting.

2.2.1 Zekere ontwikkelingen en formele bestuursbesluiten
De financiëleconsequenties van de volgendeontwikkelingenworden verwerkt in begroting2019:

CAO-ontw@kkeh rtgen
8 Loonontwikkeling

De laatste CAO had een looptijdvan 1 januari 2015 tot en met 31 december2016. Eind 2016
zijn nieuwe onderhandelingen opgestart,deze hebben tot heden - januari 2018 - nog niet ge-
leid tot een nieuwe CAO. BsGW baseert haar jaarlijkse indexering van de loonkosten op de
ontwikkelingvan de loonvoetsector overheidvan het Centraal Planbureau (CPB). Gemiddeld
bedroeg deze indexering de afgelopen 10 jaar 2,5%, 5 jaar 2,2% en 3 jaar 2,9%. Voor 2018 en
2019 raamt het CPB deze index op 2,7%.

Hierop anticiperend is in de ontwerp-begroting 2019 2, 7% opgenomen als indexering van de
loonkosten. Deze indexering loopt in lijn met de ontwikkelingvan de loonvoetsector overheid
van het Centraal Planbureau (CPB).

On @w[kkei @@ :ien ,r: 11\"ei:qev rog
Processkoeten
Door ontwikkelingen in de wetgeving betreffendede tegemoetkomingproceskosten - door het
afschaffen van een zogenaamde Fierensdrempel die stelde dat bij minimalewaardeverschillen
de waarde gehandhaafd diende te blijven - is het sinds 2014 rendabel geworden voor zoge-
naamde WOZ-bureaus om namens burgers bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde waarbij
deze bureaus de tegemoetkomingproceskosten kunnen opstrijken. Dit heeft landelijkgeresul-
teerd in een forse stijging van de proceskosten. Zo ook voor BsGW.

Omdat de (financiële) omvangvan de proceskosten uit de bezwaar- en beroepsfase niet met
zekerheid was vast te stellen, zrjn de extra proceskosten in eerste instantie niet opgenomen in

de begrotingvan BsGW. De extra proceskosten 2014 zijn opgevangen door het (toen nog posi-
tieve) weerstandsvermogenvan BsGW. Als dekking voor de extra proceskosten voor de jaren
daarna wordt (een deel van) het schaalvoordeel als gevolg van de toetreders 2015, ingezet
(conformbestuursbesluitd.d. 25-8-2014). De bijdrage voor de niet in de begroting opgenomen
extra proceskosten bedragen in de jaren 2015-2017respectievelijk€256 duizend,€ 501 dui-
zend en€ 956 duizend. Vanaf2018 zou het gehele schaalvoordeel van€ 1,182 miljoen hier-
voor worden ingezet.

Omdat tot 2018 slechts een deel van het schaalvoordeel wordtgebruikt ter dekking van de ex-
tra proceskosten, hebben de uitbetalingenvan de tegemoetkomingproceskosten een groot
(nadelig)effect op het resultaatvan BsGW en daarmee op het (negatieve)Eigen Vermogenvan
BsGW.
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Gezien het feit dat de proceskosten voor 2017 en verdere jaren naar de huidige inzichten waar-
schijnlijk niet verder toenemen, maar bij gelijkblijvendewetgeving ook zeker niet flink zullen
afnemen, heeft het bestuurvan BsGW - conform de 1 e begrotingswijziging2018 - besloten tot:

Het direct op peil brengen van het weerstandsvermogen via een eenmalige storting door
de deelnemers;
Het structureelopnemen in de begroting van BsGW van de extra proceskosten vanaf
2018, waarbij de huidrqe bijdrage in de dekkingvan deze kosten van€ 1,182 miljoen
wordt ingezet als budget voor de extra proceskosten.

Per saldo heeft deze toevoeging geen effect op de (bruto-)bijdragenvan de deelnemers:in
plaats van een separatebijdrage voor de dekking van de proceskosten, wordt deze bijdrage nu
opgenomen als budget in de begrotingvan BsGW.

Elk kwartaal wordt de actuele stand van zaken weergegeven via een mededeling aan het be-
stuur, bij de bestuursrapportage.

Landelijk(VNG) wordt aangedrongen op een aanpassing van de proceskostenregeling om de
bovenmatige vergoedingvoor WOZ-bureaus terug te brengen tot redelijke proporties.

De Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) is een probleem-signalerend onderzoek on-
der haar leden gestart naar de aard en omvang van de toename van het aantal WOZ-bezwaren
en daaruit voortvloeiendde toenamevan de proceskosten, om er zo voor te zorgen dat het
probleem als zodanig op tafel komt en zichtbaar en bespreekbaar wordt. BsGW neemt hieraan
deel. In de zomer van de 2018 zullen de uitkomstenaan de leden worden voorgelegd.

Extra proceskosten als gevolg van de Fiscale Vereenvoudigingswet2017 zijn (vooralsnog)niet
opgenomen in de ontwerp-begroting van BsGW.

Al9emene verordenmg gegevensbesctrermfr11g(f@i
@@,nyN@ t@ ev;ns:@

De privacywetgevingis al geruimetijd van kracht maar is met de harmonisatie op Europees ni-
veau aangescherpt. Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
van toepassing. Dit betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgevinggeldt in de hele
Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Vooruitlopend op de komst van de AVG is op 1 januari 2016 de Nederlandse Wet meldplichtda-
talekkenen uitbreidingbestuurlijkeboetebevoegdheid in werking getreden. Het is voortaan
verplicht elk datalek te melden bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP), voortaan
ook de AutoriteitPersoonsgegevens (AP) genoemd.

In het kader van bovenstaande is binnen BsGW de procedure meldplichtdatalekkeningericht
en de rollen Functionaris Gegevensbescherming (FG) en Privacy Officer (PO) belegd.

BsGW heeft de intentie om de deelnemers optimaalvan gegevens te voorzien binnen wettelijke
kaders. De aanscherping van de privacyregels leidt tot een kritischerehouding bij BsGW ten
aanzien van het verstrekkenvan (persoons)gegevens(met een anderdoel dan uitvoeringwet
WOZ, belastingheffingen inning) aan de deelnemers.

Een essentieel onderdeel van de Wbp is dat gegevensalleen verwerkt mogen wordenals daar
specifieke doeleinden voor zijn vastgesteld,de zogenoemde doelbinding. BsGW heeft de gege-
vens ingewonnen en verwerktvoor de doelen uitvoeringwet WOZ, heffing en invorderingen
mogen voor dat doel gebruiktworden.Gebruik van de gegevens voor een anderdoel en door
een andere entiteit, dient steeds getoetstte wordenaan de privacy regels.

Voor de gegevens met betrekkingtot niet-natuurlijkepersonen (bedrijfsgegevens)geldt dat
BsGW is gehouden aan de geheimhoudingsplichtop grond van artikel 67 van de Algemene wet
inzake Rijksbelastingen (AWR). Het Dagelijks bestuur van BsGW kan hiervoor ontheffingverle-
nen. Een informatieverzoekvoor gegevens niet-natuurlijkepersonen zal steeds worden ge-
toetst aan de bestuurlijkgeaccordeerde doelen.
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In samenspraak met de deelnemende gemeenten en waterschap is een privacy protocol en een
uitvoeringsregelinginformatieverstrekkingBsGW opgesteld waarmee de informatieverstrekking
geformaliseerd wordt binnen wettelijke kaders.

BsGW zorgt ervoordat de organisatie per 25-5-2018 voldoet aan de nieuwe Europese wetge-
ving AVG. In samenwerking met 8 andere belastingkantorenwordt een nulmeting uitgevoerd
(waar staan we op het vlak van privacy?) op basis waarvan de nodige acties binnen BsGW in

gang worden gezet. De uit te voeren maatregelen zijn gebaseerd op het 10 stappenplan van de
Autoriteit Persoonsgegevens en betreffenonder andere het verkrijgen van een volledig beeld
van verwerkers(overeenkomsten),verwerkingenregisteropbouwen en actueel houden, defini-
eren privacy beleid en -statement.

Voor het inrichten en borgen van deze processen en systemen, verwachtBsGW (vooralsnog)
geen extra kosten op dit vlak. Met eventuele boetes die kunnen worden opgelegd voor alle
overtredingenvan de Wbp is in de ontwerp-begroting geen rekening gehouden.

Normalisering rechtspositie ambtenaren
0.2 februari 2014 heeft de Tweede Kamer ingestemd met het initiatiefvoorstelWet normalise-
ring rechtspositie (WNRA). 0.8 november2016 is dit wetsvoorstel aangenomen. Per 1 januari
2020 wordtde Wet normalisering ambtelijkerechtspositievan kracht. Daarmee komt een einde
aan de werking van de huidige rechtspositievan de ambtenaren, en moet BsGW een cao, per-
soneelsregelingen en arbeidsovereenkomstennaar burgerlijk recht gaan afsluiten.

Uitgangspuntis dat de arbeidsverhoudingenbij de overheid uiteindelijkgelijkmoetenzijn aan
de verhoudingen in het private bedrijfsleven.De normalisering past bij deze tijd, een arbeids-
overeenkomstsluit aan op vertrouwenen gelijkwaardigheidtussen werkgeveren werknemer.
Ambtenarenzullen in de toekomsteen arbeidsovereenkomstmet hun werkgevergaan sluiten.
Deze komt in de plaatsvan het huidige (eenzijdige) aanstellingsbesluit.Het wetsvoorstelheeft
geen invloed op de huidige arbeidsvoorwaarden en de pensioenregelingen van ambtenarenof
het eigenrisicodragerschap van overheidswerkgeversvoor de Werkloosheidswet. De benaming
'ambtenaar'zal niet verdwijnen.

Voor BsGW betekentdit dat allereersteen keuze gemaaktmoet wordenwelke cao gevolgd gaat
worden. Hoewel nu de rechtspositie van waterschappen gevolgd wordt, is het geen vanzelf-
sprekendheid dat ook de cao van waterschappen gevolgd kan en gaat worden. Naast de keuze
voor de cao, zal er ook gekeken worden naar de huidigeset van lokale arbeidsvoorwaardelijke
regelingen en hoe deze zich verhouden tot het civiel recht. 0.1 januari 2020 zullen alle mede-
werkersvan BsGW een arbeidsovereenkomstkrijgen ter vervanging van hun huidigeaanstel-
ling en zal de personeelsadministratieingericht moetenzijn naar burgerlijk recht. In de periode
voor 2020 zal er ook een omscholing plaats moeten vinden bij HRM en overige betrokkenen
van publiek recht naar civiel recht.

Vooralsnog heeft deze ontwikkeling,naar de huidige inzichten, geen financièle gevolgen.

Overiig;e ontwikketinaen
@

Indexering
BsGW baseert haar jaarlijkse kostenindexeringin haar begroting op de ConsumentenPrijsindex
(CPI) van het Centraal Planbureau (CPB). Gemiddeld bedroeg de indexeringgoederen en dien-
sten de afgelopen 10 jaar 1,6%, 5 jaar 1,2% en 3 jaar 0,8%. Voor 2017,2018 en 2019 raamt
het CPB deze index op (ruim) 1,5%. Na de lage kostenindexeringenvan 2015 en 2016, is er
vanaf 2017 een duidelijkestijging zichtbaarwaardoordeze meer in de lijn ligt met de jaren
daarvoor.

In de ontwerp-begroting 2019 wordt daarom 1,5% opgenomen als indexering voor de inkoop
van producten en diensten.
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Stimutedngsrege.írig
Vanaf 1-1-2017 is het voor medewerkers vanaf 10 jaar voor hun AOW-leeftijdmogelijk om
minder te gaan werken met het oog op strategischformatiebeheernu en in de toekomst. De
maatregel behelst compensatie salaris en pensioenopbouw tot het moment dat de deelnemen-
de medewerkerde AOW-gerechtigde leeftijd bereikten uitstroomt. De regeling heeft in eerste
aanleg een werkingsduur van 4 jaar (2017 tot en met 2020).

Het doel van deze stimuleringsregelingis tweeledig. Naast het feit dat BsGW nu de mogelijk-
heid krijgt om een gezonde mobiliteit te stimulerenen bovendientijdig te kunnen inspelen op
de groeiende behoefte aan personeel met andere kenniscompetenties, leidt deze stimulerings-
regeling tot een snellere oplossing voor het instromen in de BsGW-formatie van het eerder in
dienst genomen boventallig personeel van de LiBel-partijen. Hiermee kan BsGW de omvang en
duur van het financiële risico van de LLBel-gemeenten helpen te beperken.

Bestuurlijkis afgesproken (november2013) dat de LiBel-partijengarant staanvoor de financi-
ele tekorten die ontstaan bij BsGW als gevolg van het eerder plaatsen van boventalligperso-
neel van de LiBel-partijen. Nu de instroom van dit personeel wordt versneld door de stimule-
ringsregeling,zullen deze frictiekosten in de jaarlijkseafrekeningmet de Libel-partijenmeege-
nomen worden. De stimuleringsmaatregelwordt door BsGW budgettairneutraal uitgevoerd. In
de ontwerp-begroting 2019 heeft dit dus geen impact.

u
Strategisch HRM-befoid
De ontwikkelingenwaar BsGW zich voor gesteldziet staan, op inzet en inspeelt,hebben uiter-
aard ook een grote invloed op de werkprocessen van BsGW. Uit het oogpunt van strategisch
HRM-beleid is een opleidingsacademie BsGW ingerichtdie de medewerkers van BsGW continue
traint en ontwikkelt.De opleidingsacademie BsGW wordt kostenneutraaluitgevoerdvia het in
de reguliere begroting van BsGW opgenomen opleidingsbudget.

Strategisch HRM-beleid is van belang voor de doorontwikkelingvan de organisatie(zoals ook in
het ondernemingsplan 2018-2020wordt geschetst).

0@@@ @w:Kke>nce@@ beer -fsvoe@ nq B@@GW

Er zijn een aantal interne en externe ontwikkelingenmet een verplicht karakterte voorzien die een
majeure impact hebben op de bedrijfsvoeringvan BsGW. De interne processen en informatievoor-
ziening van BsGW dienen op deze ontwikkelingenafgestemd te worden.Om deze omslag te kun-
nen realiseren heeft BsGW dit vormgegevenin een aantal samengestelde projectenmet een totale
doorlooptijdvan 5 jaar (2016-2020).

Voor zover BsGW hiervoor inmiddelsacties of projecten in gang heeft gezet of gerealiseerd, worden
deze hieronder genoemd.

Zie ook pagina 16 voor de eventueleontwikkelingenop dit gebied waarvan de mogelijke(financi-
ele) gevolgen vooralsnog niet zijn opgenomen in de ontwerp-begroting 2019.

" Stefs@'i ViiHT basisregistraties
Een basisregistratieis een door de overheid officieel aangewezen registratiemet daarin gege-
vens van hoogwaardige kwaliteit, die door alle overheidsinstellingenverplichten zonder nader
onderzoek, worden gebruiktbij de uitvoering van publiekrechtelijketaken.
Basisregistraties bevatten authentiekeen niet-authentiekegegevens. Het verplicht gebruik
door overheidsinstellingen geldt voor de authentiekegegevens in een basisregistratie.In de
wet van een basisregistratie ligt vast welke gegevens authentiek zijn. Bij het gebruikvan de
gegevens is de privacy van de burgergewaarborgd.

Er zijn 12 basisregistraties. BsGW is bronhoudervoor de basisregistratieWOZ (Waardering on-
roerende zaken). In 2017 zijn alle gemeentelijkedeelnemers van BsGW aangesloten op de
Landelijke Voorziening WOZ. Momenteel ligt de focus landelijkop het optimaal in beheer ne-
men van deze landelijke voorziening.De leveranciervan het belastingpakketontwikkeltnu
voor acht belastingkantoren hiervoorsoftware.Volgens recente, voorlopige inschattingen van
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de leverancierbedragen de kosten voor BsGW C 150 duizend. Dit is inclusiefde afnemersfunc-
tionaliteit welke nodig is voor de drie niet in BsGW deelnemende gemeenten.

Van de voor BsGW relevanteoverige basisregistraties is BsGW afnemer: BGT (Basisregistratie
Geometrie),BRK (kadastraleregistratie), het Handelsregister (bedrijvenregistratie),BAG (ba-
sisregistratiesadressen en gebouwen) en BRP (basisregistratiepersonen en niet ingezetenen).
De komende jarenwordt ingezet op de verdere optimalisatievoor het afnemen van deze basis-
registraties.

Naast de realisatie van de technische aansluiting zal het principe "gebruik van basisregistraties
tenzij" in het werken en denken van BsGW ingebed moetenworden.

Naar de huidige inzichten wordt er van uitgegaan dat het MeerjareninvesteringsPlan (MIP) vol-
doende dekking biedt voor de uitgaven van deze (investerings-)projecten.

P.fijnOverheid
MijnOverheid is de persoonlijkewebsite van burgers voor overheidszaken. MijnOverheid biedt
de burger toegang tot zijn of haar digitale post, persoonlijkegegevens en lopende zaken bij
steeds meer overheidsdiensten, zoals de Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB, UWV en ge-
meenten.De Wet elektronischberichtenverkeerdie per 1 november 2015 in werking is getre-
den, stelt de Belastingdienst in staat om al het berichtenverkeermet belastingplichtigente digi-
taliseren.Als gevolg daarvanstuurt de Belastingdienst vanafdie datum steeds meer post alleen
nog digitaal, via de Berichtenbox van MijnOverheid.

De ambitie van de overheid om massaal digitaal te communiceren met burgers en bedrijven is
wat getemperddoordat de wetgeving om het digitale berichtenverkeervoor de gehele overheid
verplicht te maken (in ieder geval voorlopig) geen doorgang vindt. Bij de aanslagoplegging
2015 maakte 9% van de burgers gebruik van MijnOverheid, bij de aanslagoplegging 2016 en
2017 was dit respectievelijk23% en 36%. Voor de jaren 2018 en verder is de verwachtingdat
het gebruik stabiliseert op het niveau van de aanslagoplegging 2017.

/P;@@c@
f,@@@be@'lf"í set · @@c:@s/e ·,@

.

@@@:JI· nr21@e @@@i/,'@,ge @r-@

In de begroting2018 en eerdere jaren, is vermeld dat BsGW ervan uit gaat dat het Meerjaren-
InvesteringsPlan (MIP) voldoende dekking biedt voor de uitgaven van deze (investerings-)
projecten.Voor wat betreft de implementatiekostenvoor BsGW is dit nog steeds. Begin 2017
heeft de ministerraad besloten dat vanaf 1 januari2018 alle kosten voor beheer en exploitatie
van Digipoort,DigiD en MijnOverheid conform het profijtbeginselworden doorbelast aan afne-
mers. Deze financieringsafspraakis bedoeld om de digitale overheid veilig en bruikbaar te hou-
den en geldt vanaf 1 januari 2019 ook voor de overige voorzieningen van Generieke Digitale
Infrastructuur (GDI).

Pas op 5 oktober2017 zijn de voorlopigetarieven vastgesteld;de definitieve tarieven zijn in
december2018 vastgesteld. De kosten voor gemeenten en waterschappen bedragen op basis
van dit besluit€ 2,522 miljoen. In eerste instantie werd in februari 2017 gesteld dat deze
doorbelastingC 17,112 miljoenzou zijn.

Op basis van de definitievetarieven en de voorlopige aantallenzal BsGW in ieder geval gecon-
fronteerdworden met extra ICT-kosten voor MijnOverheid en Dig1D van ruim€ 300 duizend.
De bijdragen in de overigeGDI-voorzieningendie vanaf 2019 zullen worden doorbelast, zijn
nog niet bekend.

Ontwerp-Begroting BsGW 2019 en Ontwerp-MJR 2019-2023 pagina 12 van 61



2.2.2 Mogelijke ontwikkelingen
De volgende mogelijke ontwikkelingenhebben invloed op de bedrijfsvoeringen de kosten van
BsGW, maar zijn niet opgenomen in de ontwerp-begroting 2019:

Cr-twikke!tnoen , @@
wetoev;nG

,@

Fiscale Vereemmud§gingswet 2017
In het kader van belastingvereenvoudigingis op 21-12-2016de Fiscale Vereenvoudigingswet
2017 aangenomen, die op 1 januari 2017 in werking is getreden.Dit is een rijksregeling die
zijn weerslag kan hebben op diverse andere regelingen, zoals de Invorderingswet1990.
De beoogde inwerkingtredingvoor de lokale overheden betreffendehet onderdeel wijziging
rechtsbescherming bij verzoeken uitstel van betaling en kwijtschelding is 1 januari 2019.

Tot 2017 was er een aparte rechtsgang met betrekking tot eventuele geschillen over uitstel van
betaling en kwijtschelding, namelijkadministratiefberoep bij het bestuursorgaan. Dit betekent
dat dit de enige (en laatste)mogelijkheid was ten aanzien van deze twee procedures.

In de Fiscale Vereenvoudigingswet 2017 wordt aangesloten op de reguliere rechtsbescherming.
Dit betekentdat er in eerste instantie bezwaar ingediend kan worden en vervolgens beroep kan
worden ingesteld bij de bestuursrechter(bij de rechtbank (in eerste aanleg), het gerechtshof
(in hoger beroep) en de Hoge Raad (in cassatie)).

De Fiscale Vereenvoudigmgswet 2017 is een rijksregeling.Indien deze wijzigingenook voor de-
centrale overheden worden geformaliseerd,leidt dit tot extra werkzaamheden bij BsGW. Er
worden immersextra rechtsbeschermingsstappen in de procedure ingebouwd:bezwaar, hoger
beroep en cassatie. Daarnaast zal dit naar verwachting leiden tot een (forse) toename van de
proceskostenvergoedingen. In de huidige situatie kan geen aanspraak wordengemaakt op de
proceskostenvergoeding, dit is wel het geval indien de procedures onder de reguliere rechtsbe-
scherming van bezwaar en beroep (rechtbank)gaan vallen. Daarnaast leidt deze nieuwe wet-
geving wellicht tot een nieuwe markt voor de zogenaamde beroepsmatige gemachtigden (even-
tueel op 'no cure, no pay' basis) om namens burgers bezwaar/beroepte maken waarbij deze
gemachtigden de tegemoetkomingproceskosten als mogelijke inkomsten zien.

Vanwege eenvoud en eenduidigheid voor de belastingbetalerhebben de decentrale overheden
sinds jaar en dag als uitgangspuntbij formele invorderings-en kwijtscheldingswetgevingdat zij
het beleid van het Rijk volgen, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om daarvan af te wijken.

De reactie van de commissie Invorderingvan de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen
(LVLB) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op de wet is dat deze weliswaar
voorziet in een verbeteringvan de rechtsbescherming voor de verzoeker en een eenduidige
werkwijzevan afdoening ten opzichte van andere werkprocessen, maar dat de voorgestelde
wijziging een forse (werk)drukmet zich mee zal brengen bij zowel de kwijtschelding verlenen-
de organisatiesen de rechterlijkemacht.

Het ministerievan Financiën heeft aangegeven dat er tot de inwerkingtredingsdatum 1 januari
2019 nog tijd is om een oplossing te vinden die recht doet aan de belangen van de lagere
overheden. De volgende drie mogelijkhedenzijn daarbij voor ogen:

1. De lokale overheden sluiten per 1 januari2019 aan bij de nieuwe regelgeving;
2. De lokale overheden sluiten op een later momentaan bij de nieuwe regelgeving;
3. De lokale overheden blijven het bestaande regime voor uitstel en kwijtschelding hante-

ren.

In de huidigeontwerp-begroting van BsGW zijn geen proceskostenvergoedingen als gevolg
van eventuelegeschillen over uitstel van betaling en kwijtscheldingopgenomen. (zie ook de
eerderin deze ontwerp-begroting beschreven alinea proceskosten).

Verruiming gemeentetejk belastinggebied
Op Prinsjesdag 2015 heeft het kabinet in een brief aan de Eerste en Tweede Kamer keuzes
gemaaktals startpunt voor een belastingherziening. Het doel is hierbij om het stelsel te ver-
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eenvoudigen en de lasten op arbeid te verlagen, de economische groei te bevorderen en zo
meer mensen aan werk te helpen. Hier bovenopzijn nog enkeleandere opties mogelijk, waar-
onder de verruimingvan het gemeentelijkbelastinggebied.

Door de recente decentralisatiesvanuit het Rijk, is het aantal taken waar de gemeenten voor
staan toegenomen, terwijl bij die verschuivingde financiële ruimtedie gemeentenkrijgen niet
mee is ontwikkeld.

Ondanks dat het vorige kabinet bouwstenen heeft geformuleerdvoor uitbreiding van het lokale
belastinggebied, maken deze geen onderdeeluit van het pakket aan belastingmaatregelenvan
het huidige regeerakkoord. Er komt (vooralsnog)geen verschuivingvan rijksbelastingennaar
lokale belastingen.

Een wezenlijkewijziging dan wel toevoegingvan belastingsoorten kan vergaandegevolgen
hebben voor de bestaande processen binnen BsGW en zelfs voor de kostenverdeelmethode.

v Omgevingswet
Met de Omgevingswet wil de overheid de regelsvoor ruimtelijke ontwikkelingvereenvoudigen
en samenvoegen. De vereenvoudigingheeft ook tot gevolg dat er meer vergunningsvrijge-
bouwd of verbouwd kan worden. BsGW zal hierdoor minder informatieover wijzigingen in de
leefomgeving kunnen halen uit vergunningenen meldingen.

Teneinde deze veranderingen te kunnen faciliteren,wordt het Digitaal StelselOmgevingswet
(DSO) opgezeten stapsgewijsontwikkeld. Het DSO dient per 2024 volledig operationeel te zijn.
Als het stelsel van basisregistratiesvanafdan optimaal werkt, valt de uiteindelijke impact op de
werkwijze van BsGW mee. Tot die tijd zal BsGW andere bronnenmoeten raadplegen zoals bij-
voorbeeld luchtfotovergelijking.BsGW voorziet dan ook dat de verwerking van de vergunnings-
vrije bouwmutatiesarbeidsintensieveris dan de huidige werkwijze,zeker in de overgangsperi-
ode.

0 Overheidsvordering
Een overheidsvordering is een automatischeincasso van de Nederlandse (lokale) overheid
waarbij zondertoestemming achterstalligeschulden van de bankrekening van de debiteur rno-
gen worden afgeschreven.

Gezien de (maatschappelijke)discussie en de wens tot een sociale(re) rijksincassoheeft het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) Berenschot gevraagdeen onderzoek
uit te voeren naar de effectenvan bijzondereincassobevoegdheden van bepaaldeoverheidsor-
ganisaties en preferentie die bepaalde overheidsvorderingenhebben.

Mogelijk kan de uitkomst van dit onderzoek gevolgen hebben voor het al dan niet mogen inzet-
ten van de overheidsvorderingals instrumentvan de invorderingscyclus door (lokale) overhe-
den zoals BsGW. BsGW volgt de ontwikkelingenhierop nauwlettend.

Ontw @kkelmg_en op het gebie:dva_n belasti,ngheffinQ
u

Samenwerking / nieuwe deelnemers in .BsGW
Schaalvergrotingop het gebied van belastingheffingen invorderingheeft zowel financieel als
qua kwaliteit van de dienstverleningeen heel direct effect. Waterschap Limburg en 30 Limburg-
se gemeenten zijn onderdeel van de samenwerking.Slechts drie gemeenten in het werkgebied
van BsGW zijn geen deelnemer.Eventuele groei heeft dan ook geen groot toekomstig(financi-
eel) effect voor de zittende deelnemers.

8 Samenwerking belastingkantoren
De acht belastingkantorendie het Centric belastingpakketgebruikenhebben op 15 mei 2017
besloten om samen te gaan werkenom op het gebied van de (primaire)processen en IT kennis
te delen, gezamenlijkoplossingen te zoeken voor geconstateerde tactische/operationelepro-
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blemen, kwaliteit en efficiency te verbeteren,lagere kosten en meer regie te verkrijgen op
(IT)leveranciers.

Unie van Waterschappeicr:onderzoek h·oudba:ard,eidbelasw,gs @e,-sei
Een commissie van de Unie van Waterschappen onderzoektof het huidige belastingstelsel van
de waterschappen op de middellange termijn houdbaar is en zal begin 2018 (was medio 2017)
het eindrapporten bijbehorende voorstellen opleveren. Tevenswordt de toekomstvan kwijt-
scheiding daarbij onderzocht. Landelijk is de trend zichtbaardat het aantal huishoudens dat
kwijtscheldingaanvraagt en krijgt toegekend toeneemt. Dit leidt tot een steedsgrotere last bij
een beperktaantal belastingplichtigen.

Op basis van de huidige informatie,zullen er zich voor 2020 geen grote wijzigingenvoordoen
op dit gebied.

t.iitholiing (gemeentelijl@@) bel@stingcapa>citeitdoor ruim ere ait!eg
Als gevolg van jurisprudentiewordter in de rechtspraak een steeds ruimere uitleg gegeven aan
vrijstellingen.Het betreft met name de uitleg betreffende de vrijstellingenmet betrekking tot
de onroerende zaakbelasting (OZB) zoals woondelenvrijstellingbij verpleeg-en verzorgingshui-
zen en recreatieparken, werktuigenvrijstellingbij ziekenhuizen, vnjstellingbodemverontreini-
ging. Door de ruimere uitleg daalt de grondslag (WOZ-waarden) voor deze heffingen, of vervalt
deze zelfs geheel.

De steeds ruimere uitleg van vrrjstellingenleidt tot uitholling van de gemeentelijkebelastingca-
paciteit en daarmee tot een steeds grotere last bij een beperkt aantal belastingplichtigen.De
VNG beraadtzich op actie richtingde wetgever.

Waarderen op @,ebrwksopper.r,a.kte BAG
De Waarderingskamer heeft aangegeven dat het taxeren van woningen op basis van de ge-
bruiksoppervlaktezoals deze vermeld staat in de Basisadministratie adressen en gebouwen
(BAG) met ingang van 1 januari 2022 verplichtwordt voor alle gemeenten.

Eén van de belangrijkste argumenten om over te gaan naar de gebruiksoppervlakte, is de dui-
delijkheid voor de burger. Dit zal uiteindelijk leiden tot minder vragen en bezwaren bij BsGW.
Dit vraagt echterwel om een optimale afstemmingtussen de LV BAG (waarvanBsGW afnemer
is) en de LV WOZ (waarvoorBsGW voor 30 van de 33 gemeentenbronhouderis). De registra-
tie van gebruikersoppervlakte(GBO) is bij de LV BAG (op totaalniveau)niet identiek aan die bij
de LV WOZ (op deelniveau). Ook is er verschil in definitieen afbakening van dit gegeven tussen
beide registraties,waarbij de LV BAG bij de bepaling van de GBO een wettelijke foutmargemag
hebben. Afstemming in werkwijzeen definitie is daarom wenselijk,of zelfs noodzakelijk.

De overgang naar het taxeren van woningen op gebruiksoppervlaktezal een interne conversie
van gegevens en een aanpassing van het waarderingsprocesen informatiesysteem met zich
meebrengen.

,,
Samenwerking met gegevenshwzen
Gemeenten zijn bronhouder van de LV BAG. Verschillende Limburgse gemeentenhebben de
uitvoering ondergebracht in een Gemeenschappelijke Regeling zoals Het Gegevenshuis, Het
gegevenshuis Noord-Limburg en andere samenwerkingsverbanden.

Gezien het bovenstaande vanaf 2022 verplicht gestelde waardering op basis van gebruikersop-
pervlakte (GBO) gaan BsGW en de Limburgse gegevenshuizen onderlinge afstemming en sa-
menwerking zoeken.

Ontwikket @rigen bedr@jfsyoe@,ngBsG.W
Er zijn een aantal interne en externeontwikkelingenmet een verplichtkarakterte voorzien die een
majeure impact hebben op de bedrijfsvoering van BsGW. De interne processen en informatievoor-
ziening van BsGW dienen op deze ontwikkelingenafgestemd te worden. Om deze omslag te kun-
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nen realiseren heeft BsGW dit vormgegeven in een aantal samengestelde projectenmet een totale
doorlooptijdvan 5 jaar (2016-2020).

Voor zover BsGW hiervoor inmiddelsacties of projecten in gang heeft gezet of gerealiseerd, wor-
den, zie ook pagina 11.

Het Nationaal UitvoeringsprogrammaDienstverleningen E-overheid(NUP) heeft tot doel een corn-
pacte, efficiënteoverheid te realiseren met hoogwaardige dienstverlening.Digitaliseringis een ver-
eiste en het digitale kanaal is het voorkeurskanaal.In dit kader zijn een aantal overheidsbrede
voorzieningengerealiseerd voor de basisregistraties, gegevensuitwisseling, digitale dienstverlening
en de authenticatievoorzieningen(zoals DigiD). Deze voorzieningenworden in het kader van de
Overheidsbrede visie op dienstverlening2020 doorontwikkeldtot de Generieke Digitale Infrastruc-
tuur van de overheid (GDI).

BsGW implementeertde voorzieningenvan de GDI binnen haar informatievoorzieningom het elek-
tronische verkeer tussen de overheid(waaronderde deelnemers van BsGW), burgersen bedrijven
op een efficiënteen effectieve wijze mogelijkte maken. BsGW sluit aan bij in de praktijk bewezen
oplossingen. De prioriteiten voor BsGW liggen bij:

Het optimaal integreren van de Persoonlijke InternetPagina (PIP) van BsGW met MijnOverheid.
MijnOverheid is de wettelijk geborgde poort naar de overheiden biedt voor BsGW de optimale
mogelijkheidtot kanaalsturing.
Aansluiten en werken volgens het stelsel van basisregistratiesvolgens het principe "gebruik
basisregistraties tenzij". Het masterplan Basisgegevens in de toekomst kadert binnen BsGW
de omslag in werken, denken en ICT-voorzieningen via enkele projecten die momenteel wor-
den uitgevoerd.

De Overheidsbrede visie op dienstverlening2020 vult met de Generieke Digitale Infrastructuur de
randvoorwaardenin voor standaardisatievan werkprocessen, ketensamenwerkingen eenmalige
inwinning en meervoudig gebruik van gegevens.

BsGW kan in dit kader te zijner tijd een optimale informatievoorzieningbeschikbaarstellen aan het
deelnemende waterschap en gemeenten. Deze ontwikkelingpast volledig binnen de visie van de
rijksoverheidom hergebruik van openbare overheidsinformatieactief te bevorderen:open data.

Open data heeft betrekking op het ontsluiten van openbare overheidsinformatievia interneten
daarmee wordt het hergebruik van overheidsinformatievergroot. Het gaat om bij de overheid be-
rustende informatiedie gegenereerdof verzameld is in het kader van de uitvoering van een over-
heidstaak. In Nederland bepaalt de WOBwelke informatie openbaaris. Belangrijkerandvoorwaarde
wordt gevormd door de wet en regelgeving betreffendeprivacy en informatiebeveiliging.Open
data en aanscherping van de privacywetgevingzijn tegengestelde ontwikkelingenwaar aan vol-
daan moet worden.

Ook de positie van BsGW als centraal informatievoorzieningspuntvan en voor de deelnemers is een
thema. Daarnaast komt BsGW tegenmoet aan groeiende informatiebehoeftevan de deelnemers. In
2016 is hiervooronder andere een onderzoek afgerond naar de evaluatie van het relatiebeheer.

2.3 Kostenreductiemogelijkheden
BsGW is continuop zoek naar mogelijkheden voor het verderverlagen van de kostenvoor de deel-
nemers. Net als bij de ontwikkelingenin het vorige hoofdstuk, wordt ook bij de kostenreductiemo-
gelijkheden onderscheid gemaakt in twee categorieën.

1. Zekere kostenreductiemogelijkheden
De financiële uitkomsten van deze kostenreductiemogelijkhedenzijn zekeren/of geformali-
seerd via een bestuursbesluit.

2. Mogelijke kostenreductiemogelijkheden
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Kostenreducties die een beleidswijziging en dus een bestuursbesluitvereisen, zijn niet meege-
nomen in de ontwerp-begroting. Zij zullen pas na formelebesluitvormingworden meegeno-
men in de begroting.

2.3.1 Zekere kostenreductiemogelijkheden
Wanneer de uitkomstvan een kostenreductiemogelijkheidzeker is of wanneerhiervooreen be-
stuursbesluitis genomen, wordt deze verwerkt en meegenomen in de begroting. In de ontwerp-
begroting 2019 zijn (vooralsnog)geen zekere kostenreducties opgenomen.

2.3.2 Mogelijke kostenreductiemogelijkheden
0 Kanaalsturingklantcontacten

Tijdensde themadiscussie met het bestuur in 2012 over het toepassen van kanaalsturingsmo-
gelijkhedenen de mogelijkegevolgen daarvan, is besloten een nader onderzoek in te stellen
naar de effecten (besparingsmogelijkhedenen gevolgen voor klanttevredenheid)voor het aan-
passen openingstijden KlantContactCentrum (KCC). Gezien de ontwikkelingenop gebied van
digitalisering,MijnOverheid, wordt het digitale kanaal het voorkeurskanaal en is dit onderzoek
op dit momentveel minder relevant. In afwachting van de gevolgen die voortvloeien uit de
ontwikkelingenop het gebied van MijnOverheid, wordt dit onderzoek vooralsnog niet uitge-
voerd.

0 MijnOverheid
Ten tijde van de aansluitingvan BsGW op MijnOverheid was er geen sprake van gebruikskosten
voor BsGW. Begin 2017 is besloten dat vanaf 1 januari 2018 alle kosten voor beheer en exploi-
tatie van de GDI-voorzieningen, waaronderMijnOverheid, worden doorbelast aan afnemers.
Op basis van het afgegeven voorlopigetarief(€ 0,57 inclusief BTW), is het in de begroting van
2018 genoemde mogelijkevoordeel van een digitale aanslag ten opzichte van een papieren
aanslag door het wegvallen van kosten voor porti, papier, drukwerk(grotendeels)te niet ge-
daan.

0 Interactieve voormeldingWOZ
Eind 2014 heeft BsGW de interactievevoorrneldmg ingevoerd. Doel hiervan was om de accep-
tatie van de WOZ bij de burger te vergroten,de kwaliteit van de basisgegevens te verbeteren
en het aantal bezwaren te verlagen en hierdoor kosten te besparen. Daarnaast voldoetBsGW
hiermee meteen aan de eis van de waarderingskamerom jaarlijks 20% van het objectenbe-
stand te controleren.

De interactievevoormeldingWOZ zal verderworden doorontwikkeld.

2.3.3 Effecten toekomstige toetreders
Omdat BsGW geen invloed heeft op het instappen en de effecten niet bij alle instappers hetzelfde
zijn, kan geen betrouwbare inschatting worden gemaaktvan eventuele effecten van nieuwe toetre-
ders in de toekomst.De mogelijkegroei in 2019 van BsGW - en daarmee het financiële effect voor
de huidige deelnemers - is gering, rekening houdend met het feit dat slechts drie gemeenten bin-
nen Limburg niet zijn toegetredentot BsGW.

2.4 Risico's
De bedrijfsvoeringsrisico'svan de Gemeenschappelijke Regeling BsGW worden ingeschat door
BsGW. Risico's met betrekkingtot de belastingopbrengstenbehoren niet tot de bedrijfsrisico'svan
BsGW.

Overeenkomstig een bij de oprichting van BsGW bepaalde methode, voert BsGW jaarlijks een risi-
coanalyse uit op haar bedrijfsvoeringsrisico's.In de risicoanalyse is voor elk van de risico's de kans
dat het zich voordoet realistisch ingeschat en worden de gevolgen benoemd met daarbij de omvang
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van de financiëleimpact. Door het treffen van effectievebeheersmaatregelen, kan BsGW de finan-
ciële gevolgen hiervan terugbrengen.Het geïdentificeerderisico na het nemen van de beheers-
maatregelen (het restrisico) heeft bij de oprichtingvan BsGW geleid tot een berekend weerstands-
vermogen van € 385 duizend, hetgeen ook door de founding fathers initieel is gestort. Zie ook pa-
ragraaf2.6.1.Weerstandsvermogen.

Voor de ontwerp-begroting 2019 heeft BsGW begin 2018 opnieuw een risicoanalyse uitgevoerd,
welke is geactualiseerd op basis van de meest actuele begrotingscijfers2018.

De benodigde weerstandcapaciteitis via bovengenoemde risicoanalyse begin 2018 berekend op €
593 duizend. Het weerstandsvermogen behoeft geen aanvulling ten opzichte van de risicoanalyse
die begin 2017 is uitgevoerd ten behoeve van de begroting2018.

De onderkende risico's zijn nog steeds relevant.De impact van de onderkende risico's is geëvalu-
eerd en de bruto-risico'szijn afgezet tegen de meest actuele begrotingscijfers.

De bedrijfsvoeringrisico'svoor BsGW, oplopend qua impact (kans x gevolg), zijn:
0 Uitbesteding van niet-kernactiviteiten.

Niet-kernactiviteitenworden waar mogelijk uitbesteed. Als risico's worden hierbij onderkend:
het niet nakomen van de afspraken en het leveren van onvoldoende kwaliteitvan de dienstver-
lening. Door middel van contracten, Service Level Agreements, stuurinformatieen controlemo-
gelijkhedenzal BsGW grip houden op de dienstverlening die intern of extern is uitbesteed.

0 Vervuiling van en/of incompletegegevensbestanden.
Correctiewerkzaamheden als gevolg van foutieveaanslagen hebben extra kosten tot gevolg.
BsGW zal daarom goede afspraken maken over beheer, verantwoordelijkheiden gebruikvan de
gegevens. Door middel van een stelsel van verbandcontroleszullen de juistheid en volledigheid
van de administratiesworden geborgd. Foutieve gegevens worden teruggemeldaan de bron-
houders van de authentiekebasisregistraties(bijvoorbeeldgemeente)

0 Ambitieuzeramingopbrengstvervolgingskosten
Door de strakke invorderingscycli die BsGW hanteert, kan de betaalmoraal verbeterenwaar-
door de opbrengst vervolgingskostenachterblijvenop de begroting.

0 Personele risico's.
BsGW dient het personeelsbestand zowel kwantitatiefals kwalitatiefte laten aansluiten op de
(gewijzigde)eisen die BsGW aan haar medewerkers stelt, onder andere als gevolg van de ont-
wikkelingenop het gebied van de bedrijfsvoeringvan BsGW.

0 Overschrijdingvan de exploitatiebegrotingvan BsGW.
BsGW heeft tot taakstellingde processen binnen de begroting uit te voeren. Door een adequate
opzet van de planning en control cyclus, waarbinnen onder meer taakstellendebudgettering
gekoppeld wordt aan strakke control, wordt het risico op overschrijdingvan de exploitatiebe-
groting van BsGW beperkt. Echter, door onvoorziene tegenvallers of ten tijde van het opstellen
van de begroting(nog) niet te kwantificerenkosten, kunnen de kosten van de begrotingwor-
den overschreden of kunnen geraamde opbrengsten achterblijvenop de begroting. Zo was ten
tijde van het opstellen van de (initiële) begroting 2018 de doorbelasting van de onderhouds-
kosten GDI in 2018 voor het gebruikvan DigiD en M1jnOverheid nog niet bekend. Vanaf 2019
zullen ook onderhoudskosten van andere, nog nader door het Rijk te bepalen producten GDI
voor 2019 worden doorbelast. Indien de lokale overheden de rijksregelìngFiscale Vereenvoudi-
gingswet 2017 voor de reguliere rechtsbescherming volgen, bestaat het risico dat BsGW vanaf
2019 wordt geconfronteerd met meer werkzaamheden en/of meer proceskosten, inzake de af-
handeling van geschillen over uitstel van betaling en kwijtschelding.

0 Extern opgelegde aanpassingen.
Aanpassingen van de basisgegevens als gevolg van ruilverkavelingen gemeentelijkeherinde-
ling worden gezien het incidentele karakter niet begroot. Dit geldt ook voor overheidsbesluiten
als centrale basisregistraties (zoals de aansluitingop de LV WOZ in 2017) en wetswijzigingen,
CAO-stijgingen en inflatie bovenop de indexering conform de rekenregels, kabinetsaanpassin-
gen (zoals de stijging van het BTW-tarief in 2012).

0 Fraude.
Fraude staat en valt met de integriteit van medewerkers. De burgers moeten kunnen vertrou-
wen op een integere overheid.De Gedragscode Integriteit Ambtenarenlevert een belangrijke
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bijdrageaan het bevorderen van het integritertbewustzijnvan de BsGW-medewerkers. De ge-
dragscodes en gerichte communicatie over fraudebeleiddragen bij aan een integereorgarusa-
tiecultuur,waardoor fraude ontmoedigdkan worden.Naast het streven naar een ingebedde, in-
tegereorganisatiecultuurzet BsGW een stelsel van interne controlemaatregelenen toetsings-
maatregelen (audits) in om fraude te voorkomen. Aanvullend heeft BsGW een frauderisico-
verzekering afgesloten.

0 Informatiebeveiliging.
BsGW wil de continuïteitvan de informatieen de informatievoorzieningwaarborgen.De even-
tuele gevolgen van beveiligingsincidenten zoals aanvallen van hackers die pogen de ICT-
infrastructuurvan BsGW te verstoren,maar ook verliesof diefstal van informatiedragersals
laptop en USB-stick of de verstrekkingvan privacy-gevoeligegegevens naar onbevoegden die-
nen tot een acceptabel niveau te worden beperkt. Als beheersmaatregel hanteert BsGW daar-
om de procedure meldplichtdata lekken BsGW en de door het bestuurvastgesteld informatie-
beveiligingsbeleid en besluit gegevensverstrekkingen privacy-protocol.Daarnaast zet BsGW
ICT-beveiligingstoepassingen in zoals beveiligde FTP-server voor uitwisselingen met de deel-
nemers of andere partijen, beveiligde mail, adequateanti-virusbeveiligingenen data-encryptie.
(Eventueel) uitbreiden van de uitwijkmogelijkheidvan de ICT-infrastructuurwordt onderzocht.

0 Kwaliteitprocessen BsGW.
Vanaf 2017 is de groei- en nazorgfase van de eerste vijf jaar voorbij en ligt de focus op stabili-
satie en kwaliteit.De organisatie BsGW zal hierop in moeten spelen. In 2017 is daarom een
ondernemingsplan opgesteld voor de jaren 2018-2020waarin de optimalisatievan de proces-
sen binnen BsGW en een heroriëntatievan de organisatie aan de orde komen. Het bestuur van
BsGW heeft dit ondernemingsplan BsGW 2018-2020vastgesteld en er zijn bestuurlijkeafspra-
ken gemaaktover de financiering hiervan (AB 14-12-2017).De uitvoering van het onderne-
mingsplan zelf, raakt de reguliere begroting van BsGW dan ook niet. De mogelijke risico's als
gevolg van het niet op orde zijn van de processen, raakt de regulierebedrijfsvoeringuiteraard
wel en zijn daarom opgenomen in de jaarlijks uitgevoerderisico-analyse.
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2.5 Producten
BsGW heeft haar processen uitgedrukt in 5 producten van dienstverlening:
1. Gegegevensbeheer & Heffen
2. Waarderen
3. Innen
4. Klantzaken
5. Organisatieondersteuning& Ontwikkeling

Wanneer belastingsoorten die afwijken van de standaardbelastingsoortenvan BsGW (de zoge-
naamde exoten)worden ingebrachtin de samenwerking, wordt via een (financiële) analyse be-
paald of de gangbare methodevan kostenverdelingvan toepassing kan zijn, of dat de kosten apart
doorberekendkan worden.

Sinds 2014 kent BsGW daarom 1 sub-product(exoot):
a. Parkeerbelasting

2.5.1 Product Gegevensbeheer & Heffen
Kern van het product Gegevensbeheer & Heffen is het beheeren onderhoud van de basisgegevens
belastingen en vastgoed van alle deelnemers. Aangezien de kwaliteitvan de basisgegevens bepa-
lend is voor de kwaliteit van de andere primaire processen, worden de basisgegevens continuactu-
eel gehouden. Dit gebeurt hoofdzakelijkvia geautomatiseerdeverwerkingen.Er is permanente
aandacht voor bestandsbeheer en reguliere, structurelecontrolesop de juistheid en volledigheid
van de basisgegevens. Binnen de randvoorwaarden van betrouwbareen actuele basisgegevens
worden aanslagen met een zo vroeg mogelijkedagtekening opgelegd. Er worden per belasting-
plichtige zoveel mogelijk aanslagregels belastingen van gemeente(n)en heffingen van water-
schap(pen)gecombineerd op één biljet.

Doelstellingen
• Implementerenen borgen (deelprojecten)masterplan Basisgegevens in de toekomst;
• Tijdige, juiste en volledigeverwerking van brongegevens landelijke authentiekebasisadmini-
straties (WOZ, BRK, NHR, BAG en BRP) en andere bronnen(waterleidingmaatschappij,postco-
detabellen,afvalverzamelaarsenzovoorts).BsGW is zelf bronhouder van de LV WOZ en afne-
mer voor de overige basisregistraties;

• Aanslagen en WOZ-beschikkingen wordenconform de hiervoorgeldende regelgeving opgelegd;

• Aansluitenbij de ontwikkelingenop het gebied van digitaal berichtenverkeer;
• BsGW speelt tijdig in op het feit dat BsGW per 1-1-2022dient te waarderenmiddels gebrui-

kersoppervlakte(BsGW neemtdeze gegevens af van LV BAG) in plaats van het huidigewaar-
deren op inhoud (BsGW is zelf bronhoudervan LV WOZ).

Speerpunten
• Aanpassing en optimaliseringwerkprocessen door implementatie(deelprojecten)masterplan

Basisgegevens in de toekomst, waarbij met name de aansluitingvan de gegevens uit de LV
BAG naar de LV WOZ extra aandacht verdient;

• Aanpassing en optimaliseringwerkprocessen door aansluitingop de Landelijke Voorziening
(LV);

• Aanpassing en optimaliseringwerkprocessen door aanslagoplegging en overige berichtendigi-
taal aan te bieden op MijnOverheid, Persoonlijke Pagina van BsGW.

Het verwachteaantal op te leggen aanslagregels voor 2019 is 3.987.616.De totale kosten in 2019
van dit product bedragen€3.111.825,-.

2.5.2 Product Waarderen
Het productWaarderen heeft tot doel het waarderen van alle onroerende zaken van de gemeente-
lijke opdrachtgever,conform de Wet Waardering Onroerende Zaken. Onderwaarderen wordt de
jaarlijkse (modelmatige)waardebepaling, de herwaardering als gevolg van bezwaar- en beroeps-
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procedures en de marktanalyse woningen en niet-woningenverstaan.Het resultaatvan de waarde-
ring dient te voldoen aan de kwaliteitseisendie de Waarderingskamerhieraan stelt.

De lasten van het product Waarderen zullen geheel worden gedragen door de gemeentelijkedeel-
nemers.

Doelstellingen

• Het waarderen van alle onroerende zaken van de gemeentelijkeopdrachtgeversconform de
wetWOZ;

• De uitkomstvan de inspecties van de Waarderingskamer dienen jaarlijksverbeteringte laten
zien en uiteindelijkstructureelhet predikaat 'goed' op te leveren;

• Aansluiten bij de ontwikkelingenop het gebied van digitaal berichtenverkeer.

Speerpunten

• Voor de jaren 2018 en verder is verdere procesoptimalisatieen innovatie hét speerpunt. Het
proces afhandeling bezwaar en beroep heeft hierbij speciale aandacht.

• Bevordering digitaal contact met de burger, zoals (onderzoek) voormelding WOZ bij niet-
woningen en interactiefcontactmet de klant (permanente voormelding).

• Overgang van waardering op basis van inhoud naar waardering op basis van oppervlakte (wo-
ningen).

Het verwachte aantal WOZ-objecten (exclusief de ongebouwd vrijgesteldeobjecten)van de ge-
meenten bedraagt voor 2019: 561.113. De totale kosten in 2019 van dit product bedragen
€ 4.663.705,-.

2.5.3 Product Innen
Het product Innen omvat het tijdig en volledig invorderen van opgelegde aanslagen gericht op een
goed betalingsgedrag, een actueel en strak openstaande postenbeheeren een zo vroeg mogelijke
ontvangstdatum.Daarnaast behelst dit product het tijdig afdragen van de ontvangenheffing, mi-
nimaal conform de met opdrachtgeversovereengekomen afdrachtenprognoses.

Doelstellingen

• Actueel en strak openstaande postenbeheer middels het dagelijks,juist en volledig verwerken
van betalingen, klantenreacties en informatie van derden;

• Beperken financiële risico als gevolg van oninbaarherd van de vordering;
• Realisatie afdrachtconform de met opdrachtgevers overeengekomen afdrachtprognoses;
• Definitieve eindafrekening belastingjaarna 5 kalenderjaren na betreffende belastingjaar.

Speerpunten

• Afronding invorderingheffingsjaar2015;
• Verder optimaliserenhuidige processen en het zoeken naar nieuwe effectieve invorderingsmo-

gelijkheden binnen de wettelijke kaders;

• Maximaliseren gebruikInlichtingenBureauvoor toetsing recht op kwijtschelding.
• Sociaal maatschappelijk verantwoordinvorderen (onderzoek 2018)
• Inzet op innovatievetools deurwaarderzoals raadpleeg-app, verder digitaliseren.

De dekking voor het product Innen wordt (voorheen grotendeels en vanaf 2014 volledig)gedekt
door de opbrengst vervolgingskosten(geraamd voor 2019 op€ 2,137 miljoen) die BsGW, naar
aanleiding van dwanginvorderingsacties,volgens de kostenwet in rekening brengt bij belasting-
schuldigen.

De netto kosten 2019 van dit product bedragen-/-€ 312.234,-.Het verwachte aantal bruto aan-
slagbiljettenvoor 2019 is 1.299.943.
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2.5.4 Product Klantzaken
Het productKlantzaken draait om de massale afhandeling van alle klantcontacten,zowel burgers
als bedrijven,ongeacht het communicatiekanaalen ongeachtof deze betrekkingheeft op heffing of
invordering.De kern van dit product is het tijdig en adequaatafhandelen van klantvragenzoals
(telefonische)klantreacties, afhandeling van kwijtscheldingsverzoeken, afhandeling bezwaren en
beroepen, correspondentie op het gebied van dwanginvorderingen het verlenenvan uitstel en be-
talingsregelingen.

Doelstellingen:
• Een snelle en gerichte afhandeling van het eerste klantcontactongeacht het gehanteerde corn-

municatiekanaal waarbij vervolgcontactenvoorkomen worden;
• Verzoek-en bezwaarschriften worden binnen de wettelijk termijnenbeantwoord

.

Speerpunten:
• Bereikbaarheid

• Klantenreacties worden bij het eerste contactbinnen een dag volledig afgehandeld
.

• Terugbrengenvan het absoluteaantal klantencontacten;
• Vergrotenaandeel digitale klantencontactenvia kanaalsturing,onder andere via Persoonlijke

Pagina Digitale Balie BsGW en de ontwikkelingenop het gebied van MijnOverheid.

Het verwachteaantal klantcontactenvoor 2019 is 442.254.De totale kosten in 2019 van dit pro-
duet bedragen€ 3.343.210,-.

2.5.5 Product Ondersteuning & Ontwikkeling
Het productOndersteuning & Ontwikkeling heeft betrekking op de algemene activiteitendie een
indirect verbandhebben met de operationele uitvoering van de primaire hoofdprocessen heffen,
innen, waarderenen klantzaken. Het gaat hierbij vooral om activiteitenop het gebied van Kwaliteit,
Processen en Informatievoorziening,HRM, bestuursondersteuning,algemene (fiscaal)-juridische
aangelegenheden, ICT en Planning & (ontrol en algemeen management en directievoering.

Deze activiteitenworden veelal uitgevoerd ter ondersteuning van de activiteitendie verricht moe-
ten worden om de primaire taken van de dienstverlening uit te voeren. Hiermee vallen ook de huis-
vesting en overigefacilitaire zaken onder de kosten van dit product.

Door een toenamevan het aantal deelnemers in BsGW is ook de complexiteitvan de afstemming
met deelnemerstoegenomen en zal het toezien op het nakomen van de gemaakteafspraken
steeds belangrijkerworden. Samenwerking op belastinggebied tussen gemeentenen waterschap-
pen is een vorm van ketensamenwerking waarvoorde eigen belangen van de deelnemers onder
bepaalde voorwaarden ondergeschiktgemaaktmoeten worden aan de ketendoelstellingen.Om dit
voor alle partijen (gemeenten, waterschap en de uitvoeringsorganisatie)in goede banen te leiden
is een (keten)regie-functievan groot belang. BsGW heeft dit als taak namens alle partijen.

Doelstellingen:

• Innovatie inwerkprocessenen ICT-middelengericht op kwaliteit-en efficiencyverbetering
.

Speerpunten:

. Herinrichten,borgen van het continu verbeterenvan de organisatie en de processen;

. Optimaliseren(ICT-)processen door harmonisatieafspraken,kaders deelnemersen mogelijk-
heden samenwerking;

. Inrichten adequate informatievoorziening;

. Aansluiten op de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) zoals MijnOverheid, en stelsel van
basisregistraties.

De kosten in 2019 van dit product bedragen€ 5.778.157,-.
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2.5.6 Sub-Product Parkeerbelasting ('exoot')
Belastingen die niet passen in de integrale uitvoeringswijzevan BsGW worden aangemerktals
'exoot'. In de uitvoeringsregelingvan BsGW wordende standaard belastingsoorten en de afwijken-
de belastingsoorten die hiervoorin aanmerking komen apart genoemd. Indien een 'exoot' in de
samenwerking ingebrachtwordt, dient een financiëleanalyse aan te tonen of de gangbare kosten-
verdelingssystematiekvan toepassing kan zijn, of dat de kosten apart doorberekend moeten wor-
den.

Vanaf 2012 voert BsGW de parkeerbelasting uit voor enkele gemeenten. Omdat parkeerbelastingin
eerste instantie was aangemerkt als exoot, werd dit uitgevoerd via een pilot. De uitkomsthiervan
was dat de directe activiteitendie BsGW moet uitvoerenvoor de parkeerbelasting voor het over-
grote deel specifiek van aard zijn en uitsluitend gerichtzijn op een adequate uitvoering van deze
taak voor de betreffendegemeente. De activiteitenkunnen deels niet geïntegreerd worden in de
reguliere uitvoeringvan de processen. Vanaf 2014 is daarom het product Parkeerbelasting toege-
voegd als sub-productvan de dienstverlening van BsGW.

Voor het waterschap en voor de andere gemeentelijkedeelnemershoeven deze processen niet
uitgevoerd te worden. De structurele, directe uitvoeringskostenvan de parkeerbelasting worden
daarom rechtstreekstoegerekend aan dit product.Vermeerderd met de indirectealgemene kosten
worden de kosten voor het product Parkeerbelasting separaat in rekening gebracht bij de desbe-
treffendegemeentelijkedeelnemers.

Het verwachte aantal op te leggen aanslagregels voor 2019 is 37.276. De kosten in 2019 voor het
sub-productparkeerbelasting zijn geraamd op€ 319.702,-.
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2.6 Paragrafen

2.6.1 Weerstandsvermogen
Het weerstandsvermogen bestaat uit de middelenwaarover BsGW kan beschikken om niet begrote
kosten te dekken plus de financiëlegevolgen op te kunnen vangen van bedrijfsvoeringsrisico's
waarvoorgeen maatregelen zijn of kunnen wordengetroffen. Bestuurlijk is de voorkeur uitgespro-
ken het weerstandsvermogenvan BsGW zo bescheiden mogelijk, doch wel realistisch, te laten zijn.
Operationele risico's moeten door BsGW zelf kunnen worden opgevangen, zonder te hoeven terug-
vallen op de deelnemers. Het benodigde weerstandsvermogenis conform besluitvorminggebaseerd
op een risicoanalyse, volgens de beproefde systematiekvan de gemeente Venlo. De founding
fathers - Waterschap Limburg en de gemeenteVenlo - hebben het weerstandsvermogen in 2011
opgebouwd door een bodemstorting.Een en ander is vastgelegdin het bestuursdocumentvan
Conquaestor en als zodanig vastgesteld door de founding fathers. Eventuele verhoging van het
weerstandsvermogen zal door alle deelnemers in BsGW gedragendienen te worden.

Het aanhouden van weerstandsvermogen voorkomt dat elke financiële tegenvallerdwingt tot direc-
te begrotingsmaatregelen zoals bezuinigingen en het aanpassen van het vastgesteldebeleidskader
en de daaruit voortvloeiende productdoelstellingen.Fluctuaties in de jaarlijkse bijdragen van de
deelnemers aan BsGW kunnen hiermee worden voorkomen.

Op basis van de risicoanalyse 2011 is weerstandsvermogen opgebouwd voor een bedrag van€ 385
duizend. Dit bedrag komt overeenmet het door de deelnemers gestorte weerstandsvermogen.De
risicoanalyse zal elk jaar worden uitgevoerd zodat bepaald kan worden of het gestorteweerstands-
vermogen toereikendis. Voor de begroting 2019 heelt BsGW begin 2018 opnieuween risicoanalyse
uitgevoerd. De risicoanalyse is opgenomen in bijlage 9. Het berekend weerstandsvermogenis
c 593 duizend.

Ratio weerstandsvermogen
De verhouding tussen de niet afgedekte risico'sen het aanwezige weerstandsvermogen wordt
weergegeven in de ratio weerstandsvermogen.De ratio weerstandsvermogenwordt berekend door
het beschikbare weerstandsvermogen te delen door het benodigde weerstandsvermogen op basis
van het risicoprofiel. Deze ratio is een stuurmiddel.

Een ratio lager dan 1,0 duidt op een kwetsbare financiële positie, omdat de capaciteitniet voldoen-
de is om de geïdentificeerde risico'saf te dekken. BsGW zal het weerstandsvermogen in dat geval
dienen aan te vullen tot het benodigde weerstandsvermogen.Bestuurlijkis eind 2017 besloten het
weerstandsvermogen aan te vullen tot het bedrag van€ 593 duizend, gelijk aan het benodigde
weerstandsvermogen.De ratio weerstandsvermogen komt daarmee uit op 1,0.

Financiële kengetallen
Op grond van het wijzigingsbesluitBBV is een aantal financiële kengetallen verplicht voorgeschre-
ven. Hiervan zijn drie financiëlekengetallen relevantvoor BsGW, zoals in onderstaande tabel weer-
gegeven:

Kengetallen R2017 B2018 B2019
Netto schuldquote 2,5% 5,6% 5,4%
Netto schuldquotegecorrigeerdvoor alle verstrekte leningen 2,5% 5,6% 5,4%
Solvabt lrte rts ris ico 2,7% 3,0% 3,0%
Grondexploitatie nvt nvt nvt
Structurele exploitatieruimte nvt nvt nvt
Belastmgcapaciteit nvt nvt nvt

2.6.2 Onderhoud kapitaalgoederen
De kapitaalgoederen van BsGW bestaan uit ICT-(innovatie)projecten,grote aanschaf ICT(licenties)
en grote aanschaf en vervanginginventaris. Op deze activa wordt afgeschreven. Kleine aanschaf
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van inventarisen hard- en softwarewordt via de (begrotings)exploitatieafgehandeld. De kaders
zoals deze zijn opgesteld in de nota financieel beleid zijn hierop van toepassing.

2.6.3 Financiering
De netto-exploitatiekostenvan BsGW worden geheel voorgefinancierd via vaste maandelijkse bij-
dragen van de deelnemers.

Voor de financieringvan (ICT-)investeringen,kunnen eventueel(langlopende) leningen worden
aangetrokken. BsGW kan zelf leningen aangaan sinds de verzelfstandigingis geformaliseerd. Dit
geldt ook voor de deelname aan het overige geldverkeer.

Wet FiDO
Met als doel het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheidvan de decentrale
overheden, is per 1 januari 2001 de Wet FiDO (Financiering Decentrale Overheden) in werkingge-
treden. Uit hoofde van deze wet is een treasurystatuutvan toepassing, waarin onder andere de
taken, bevoegd-en verantwoordelijkheden,beleid, doelstellingen en uitgangspuntenomtrent de
treasury functie zijn uitgewerkt.

Verplicht dient in de begroting en de jaarrekening in de treasuryparagraafverslag te worden ge-
daan van de uitvoering van het treasurybeleid,bedoeld voor het sturen en beheersen van, verant-
woorden over en toezicht houden op de treasury.

Treasurybeheer
Het risicoprofiel van BsGW kan als laag wordengekwalificeerd. Onderkende risico's in dit verband
zijn: renterisico's,kredietrisico's,liquiditeitsrisico's,en, voor zover dit voorkomt, koers- en valuta-
risico's.

Renterisicobeheer
1. Kasgeldlimiet
Tijdelijke(exploitatie-)tekortenworden gefinancierd middels kasgeldleningen. Het renterisico op
deze vlottende schuld wordt ingeperkt door het hanteren van de kasgeldlimiet:de maximaal toege-
stane netto korte schuld. De hoogte van de kasgeldlimiet is wettelijk bepaald op 8,2% van de tota-
Ie brutolasten (€ 19 miljoen)en komt daarmee voor het begrotingsjaar2019 uit op een bedrag van
€ 1,6 miljoen.
2. Renterisiconorm
Naast de kasgeldlimietgeeft de rentensiconorminzicht in de feitelijke risico's op de vaste schuld.
Het financieren en (op korte termijn) uitzetten van gelden houdt in dat er renterisicowordt gelo-
pen. De renterisiconormgeeft het maximale leningsbedrag aan dat binnen 1 jaar onderhevig mag
zijn aan rentewijziging.Dit per jaar te berekenen normbedrag is wettelijk bepaald op 20% van de
netto vaste schuld. Toepassing van deze norm heeft tot gevolg dat jaarlijks geen al te grote ver-
schillen in rentelasten (en -baten) kunnen voorkomen.

Kredietrisico beheer
Het kredietrisicobeheer(of debiteurenrisicobeheer)is het beheersen van risico's die voortvloeienuit
de mogelijkheidvan een waardedaling van de vordenngspositieten gevolge van het niet (tijdig) na
kunnen komen van verplichtingendoor de tegenpartij.
Aangezien BsGW geen geldleningen heeft verstrekt aan derden geldt het kredietrisicouitsluitend
voor de vorderingenop debiteuren.Dit risico is laag gezien het feit dat de bijdrageof vergoeding
van de deelnemers/klantenvan BsGW vooraf in vaste maandelijkse termijnenwordt ontvangen.

Liquiditeitenbeheer
Het te volgen financieringsbeleid ligt vast in het Financieringsstatuut en houdt in dat beleidsmatig
wordt gestreefd naar een gemiddelde nulstand van het rekening-courantsaldo.Gezien het tijdens
het jaar niet-synchroonlopen van ontvangstenen uitgaven zijn fluctuatiesrond het nulpunt on-
vermijdelijk.Om de nulstand zo veel mogelijk te kunnen benaderen, wordt voor 2019 een liquidi-
teitsplanningopgesteld.
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Kasbeheer
Via verplichtschatkistbankierenworden alle decentrale overheden verplicht om overtollige(liquide)
middelen aan te houden in de schatkist.Dit betekentdat overtollige liquide middelen automatisch
naar de schatkistzullen worden afgeroomd met als gevolg dat BsGW geen kasbeheer meer voert.
In verband met de noodzakelijk geachte scheiding tussen de heffingengeldstromenen de BsGW-
exploitatiegeldstromen,lopen deze geldstromen via twee aparte rekening-courantverhoudingen
met de staat. Bij eventuele kastekortenzal BsGW kasgeldleningen aangaan.

2.6.4 Bedrijfsvoering

Verdeelsleutels
De processen voor het waterschap en gemeenten overlappen elkaar in grote mate en de benodigde
basisgegevens worden gelijktijdig voor alle deelnemers opgebouwd. Omdat BsGW de processen
voor alle belastingsoorten integraal uitvoert, zijn de daarmee samenhangende kosten zodanig met
elkaar verweven dat kosten niet per belastingsoortgedifferentieerdkunnen worden.De uitvoe-
ringskosten van de productieprocessen worden om die reden toegerekend aan eenduidige, herken-
bare hoofdprocessen, overeenkomstigde organisatieopzetvan BsGW. Dit resulteert in vier primaire
producten van dienstverlening:Gegevensbeheer en heffen, Waarderen, Innen, Klantzaken en één
sub-productParkeerbelasting. De verdeling van deze kosten over de deelnemers gebeurt hierna
met behulp van eenheidstarieven per product van dienstverlening.

De kosten van de activiteitenen processen op BsGW-niveau die dienen ter ondersteuning van de
organisatieals geheel (zoals ICT, de ondersteuning van het personeel en de ontwikkelingvan
BsGW) worden eveneens als apart product inzichtelijkgemaakt. Deze kosten zijn, zonder arbitraire
verdeelsleutels,niet te splitsen naar de primaireprocessen en worden daarom verdeeld naar rato
van het aandeel dat de deelnemers hebben in de kosten van de vijf producten van de primaire pro-
cessen.

Fixeren productieaantal/en ten behoeve van vaststellenverdeelsleutels
De verdeelsleutelsvoor de kosten van de primaire processen zijn gebaseerd op de productieom-
vang van de deelnemers: bruto-aanslagbiljetten,aanslagregels, gemeentelijkeWOZ-objecten en
klantcontacten.De niet-regulierebelastingsoortParkeerheffing - een zogenaamde exoot - wordt
apart met de deelnemers afgerekend.Als verdeelsleutel geldt hierbij het aantal aanslagregels.

De bijdrage per deelnemer dient een bestendige lijn te laten zien. Een jaarlijks schommelende bij-
drage is voor de deelnemers niet gewenst en levert ook bij de voorstellenvoor nieuwe toetreders
een verkeerde verwachting over de te betalen bijdrageen per saldo te behalen voordeel in de toe-
komst. Afgesproken is de aantallendie als verdeelsleutels gehanteerdworden bij de bijdragebepa-
ling, als ook de opzetvan de kostenverdeelmethodete fixeren. Alleen een wezenlijke,substantiële
wijziging van belastingsoorten, kan invloed hebben op de opzet van de kostenverdeelmethode.

In de tabel in de bijlage worden de (bruto)productenaantallenper deelnemer weergegeven, zoals
deze als verdeelsleutel zijn opgenomen in de kostenverdeelmethode.
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Formatieplan
Onderstaande tabel toont het formatieplanvan BsGW in periode 2011 - 2023.

Formatiein historischperspectief 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018-2023
StartformatieBsGW 77,0, 77,0
IntegratieWOZ-waardebepaling Venlo 5,1
Toetreders 2012 3,5
FormatieBsGW 77,0 85,6 85,6
Toetreders 2013 19,1
Parkee rbe Jastmg 2,5
Inbe s te dmg taken 16,0
FormatieBsGW 77,0 85,6, 123,3 123,3
Toetreders 2014,1 brlje t 23,0
FormatieBsGW 77,0 85,6 123,3 146,3 146,3
Toetreders 2015 13,8
FormatieBsGW 77,0 85,6 123,3 146,3 160,1 160,1 160,1
Parke e rbe Ja stmq 0,2
FormatieBsGW 77,0 85,6 123,3 146,3 160,1 160,1 160,3 160,3 160,3,

In 2017 stijgt de formatievan BsGW naar 160,3 fte, na toevoeging van de uitvoeringParkeerbelas-
ting namens de gemeente Heerlen. In de ontwerp-begroting 2019 wordt geen rekening gehouden
met eventuele toekomstigenieuwe toetreders dan wel nieuwe belastingen. Het formatieplanblijft
daarom op het niveau van 2017 met 160,3 fte.

Vooralsnog raakt de per 1-1-2017 ingegane stimuleringsregelingom minder te gaan werken voor
medewerkers vanaf 10 jaar voor hun AOW-leeftijd (paragraaf 2.1), de eigen formatie niet. Per 1-1-
2014 heeft BsGW conform bestuurlijkeafspraak 18,8 fte extra overgenomen van de Libel-partijen,
naast de toenmaligeformatievan BsGW ad 160,1 fte. Per 1-1-2017 resteerde hiervan nog 12,06
fte. Via de stimuleringsregelingkan een versnelde invulling aan de bestuurlijke afspraken omtrent
instroomvan deze fte worden gerealiseerd. De stimuleringsmaatregelwordt door BsGW budgettair
neutraal uitgevoerd.

Majeure projecten
BsGW kent twee majeure projectendie geen onderdeel van de reguliere begroting uitmaken.

Het eerste traject betreft het eerder (namelijkper 1 januari 2014) in dienst nemen van de boven-
tallige, geschikte Libel-medewerkers, dan het tijdstip wanneer vacatureruimteontstaat in de for-
matie van BsGW wegens natuurlijk (pensioen)verloop.De Libel-gemeenten staan hiervoorfinanci-
eel garant. De besluitvorminghieromtrentheeft reeds in 2013 plaatsgevonden.

Het tweede betreft het ondernemingsplan BsGW voor de jaren 2018-2020. De uitvoeringvan dit
ondernemingsplan is een separaat traject en behoort niet tot de reguliere bedrijfsvoeringvan
BsGW. Over de wijze van financieringen de verantwoordingover dit majeure project zijn (en wor-
den nadere) bestuurlijkeafspraken gemaakt.

De financiële consequenties van deze trajecten raken de reguliereexploitatie van de bedrijfsvoering
van BsGW niet en worden daarom niet opgenomen in de financiëlebegroting van BsGW. Voor beide
projecten geldt dat een door de accountant gewaarmerkteverklaring onderdeel uit maakt van de
jaarlijkse verantwoordingrichting bestuur en deelnemers.

Eerderin dienstnemen boventalligpersoneel Libel-partijen
Als gevolg van de toetreding van de Libel-gemeenten Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Onderbanken,
Simpelveld, Voerendaal, Maastricht en Sittard-Geleen zijn bestuurlijkeafspraken gemaakt over het
eerder in dienst nemen van boventalligpersoneel Libel-partijen.

Bestuurlijkzijn de Libel-partijenen BsGW overeengekomen dat BsGW de vacatureruimtewelke
ontstaatals gevolg van het natuurlijk verloop bij BsGW al per 1 januari 2014 beschikbaar stelt voor
plaatsing van geschikt,boventallig personeel van de Libel-partijen,tot een maximumvan 19,2 fte.
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Op deze manierwordt een geleidelijke overgangvan tijdelijk naar structureelwerk gerealiseerd en
tevens de kennis en ervaring van goede vakkrachtenvoor BsGW behouden. Uitgangspunt hierbij is
dat BsGW hierbij geen financieelrisico loopt. De betreffende Libel-partijen staan om die reden dan
ook garant voor hun aandeel in de voorwaardedat de vroegereovername van personeel voor
BsGW budgettairneutraal is. Eventuele financiëlevoordelen of nadelen komen ten gunste respec-
tievelijk ten laste van de betreffendeLibel-partijen.

Per 1 januari 2014 is uiteindelijk 18,76 fte eerder in dienst gekomen van BsGW. De dekking voor
deze kosten is conform overeenkomstals volgt:

€ 1,5 miljoenuit de buffer onvoorzien van het projectbudgetimplementatieLibel-BsGW
€ 3,4 miljoen uit het frictiebudgetvan de Libel-partijen
Resterende bedrag uit de garantieafspraakmet de Libel-partijen:jaarlijks wordt het werkelijke
natuurlijke verloop van BsGW plus de werkelijkepersoneelskosten afgerekendmet de Libel-
partijen.

In onderstaandetabel wordt de totale formatie die per 1-1-2014 in dienst is bij BsGW weergege-
ven. Uitgaande van de (toen geldende) pensioengerechtigdeleeftijd van 65 jaar, zijn deze fte's
uiterlijk in 2022 opgenomen in de reguliere formatievan BsGW.

1Formatie totaal Il 2014 1 2015 1 2016 1 2017 1 2018 1 2019 1 2020 1 2021 1 2022 1

Formatie regulier 146,32 160,10 160,10 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33 160,33
Inzet extra instroom Libel 18,76 18,76 17,41 17,41 17,41 14,06 10,01 5,41 0,00
Totaal in dienst BsGW 165,08 178,86 177,51 177,74 177,74 174,39 170,34 165,74 160,33

Dekking extra instroom Libel 18,76 18,76 17,41 17,41 17,41 14,06 10,01 5,41 0,00
Totaal bijdragen 1B,76 18,76 17,41 17,41 17,41 14,06 10,01 5,41 0,00

Bij meer en sneller natuurlijk (pensioen)verloop,zullen deze fte sneller opgenomen zijn in de regu-
here formatie van BsGW. Via de per 1-1-2017 ingaande stimuleringsregelingkan een versnelde
invulling aan de bestuurlijkeafspraken omtrent instroom van deze fte worden gerealiseerd. Hier-
mee kan BsGW de omvang en duur van het financiële risico van de LiBel-gemeenten helpen te be-
perken.

Mogelijke meer- of minderkostenworden jaarlijks verrekend met de Libel-partijen.Hierover zijn
uitvoeringsafsprakengemaakt (via voorschot en jaarlijkseafrekening).

Onderneminqsplan BsGW 2018-2020
Nu de (forse) groei van BsGW voorbij is, luidt de consolidatie van het aantal deelnemers een nieu-
we fase in en maakt dit het noodzakelijk om een fase van borging te starten. Dit vraagt om een
volledige herijking van de organisatie,zowel formeel (structuur, functiebeschrijvingenenzovoort)
als ook qua plaatsing (toetsenvan kwaliteitmedewerkers en leidinggevenden) en begeleiding (cul-
tuur). Het gaat dus om een ingrijpendveranderproces dat zich de komende jaren zal voltrekkenen
de nodige inzet van mensen en middelen vraagt. Tegelijkertijd is actie vereist om de verbeteringen
continuïteitvan de werkprocessen te borgen.

De kosten die nodig zijn voor de in het plan beschreven ontwikkelingendienen te worden gezien als
investeringenom BsGW toekomstbestendigte maken.

Het investerings-en ontwikkelbudgetvoor het uitvoeren van het Ondernemings- en ontwikkelplan
BsGW 2018-2020bedraagt € 4 miljoen. Dit ontwikkelbudgetwordt naar verwachtingals volgt be-
steed: in 2018 € 2 miljoen en in de jaren 2019 en 2020 jaarlijks€ 1 miljoen.
De dekking voor deze investeringkan worden gevonden in de op termijn te realiseren structurele
reductie van de netto-kosten.Middels het ondernemingsplan committeertBsGW zich aan een taak-
stellende formatiereductievan 20 fte. Dit leidt uiteindelijktot een lastenverlaging van€ 1,3 mil-
jcen.

In de voorzichtigstevariant wordt de taakstellendeformatiereductieuiterlijk in 2025 (7 jaar na
start van de in het ondernemingsplan beschreven doorontwikkeling)volledig geëffectueerd. Dit
betekentdat het totale investering-en ontwikkelbudgetbinnen circa 10 jaar is terugverdiend(van-
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af 2028). In de maximale variant start het terugverdieneffectal in het eerste jaar na het einde van
het ontwikkeltraject.Vanaf2021 wordt hierbij elk jaar al 20% van de formatiereductiegeëffectu-
eerd. In deze variantwordt het totale investering-en ontwikkelbudgettwee jaar eerderterugver-
diend (vanaf 2026).

Het daadwerkelijketerugverdieneffectzal zich manifesteren tussen deze twee bandbreedtes.

Onderstaande tabel toont de kosten van € 4 miljoen in de eerste jaren tot en met 2020 en de gere-
aliseerde kostenreductie vanaf respectievelijk2021 (maximalevariant) of 2025 (minimalevariant).

Investerings/ontwikkelbudget 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029metgemdexeerd(* ( 1 000,-)

Na 7 Jaar 100% geeffectueerd 2 000 1 000 1 000 0 0 0 0 -1.300 -1 300 -1 300 1 300 -1 300

Cumulatiefvoordeel 2.000 3 000 4 000 4 000 4 000 4 000 4.000 2 700 1 400 100 -1.200 -2 500

Na 3 Jaar 20% geeffectueerdper Jaar 2 000 1 000 1 000 -260 -520 -780 -1.040 -1 300 -1 300 -1.300 -1 300 -1 300

Cumulatief 2.000 3 000 4 000 3 740 3.220 2 440 1 400 100 -1 200 -2.500 -3 800 -5 100

De voortgang en de kosten voor deze doorontwikkelingwordt vast onderdeel van de Planning en
Control-cyclusvan BsGW. Er wordt periodiekvia de reguliereverantwoordingsrapportagesaan be-
stuur en deelnemers gerapporteerd,daarnaastzal er een jaarlijkse separate accountantscontrole
plaatsvinden op dit project.

Huisvesting
BsGW huurt momenteel haar kantoorpand, inclusief parkeerplaatsen, tegen een marktconforme
huurprijs.Daarnaast bestaan de huisvestingskosten uit energiekosten en facilitairekosten zoals
onderhoud, schoonmaak, beveiliging.

2.6.5 Verbonden partijen
Partijen worden als verbondenbeschouwd indien de ene partij de zeggenschap over de andere
partij bezit of belangrijke invloed kan uitoefenenop de financiële en operationelebeslissingen van
de andere partij (bron: Richtlijnen voor de Accountantscontrole, RAC 583). BsGW heeft geen ver-
bonden partijen.
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3 Financiële begroting

3.1 Overzicht baten en lasten

Realisatie Begroting Begroting Meerjarenperspectief
Bedragen x C 1.000

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Lasten
bruto lonen 8.481 9.032 9.276 9.526 9.784 10.048 10.319

sociale lasten 2.301 2.068 2.124 2.181 2.240 2.301 2.363

overigepersoneelskosten 625 589 605 621 638 655 673

personeelderden 0 0 0 0 0 0 0

Personeelskosten 11.407 11.689 12.004 12.329 12.661 13.003 13.354
Huisvestingkosten 662 733 744 755 767 778 790
Afschrijvingkosten 205 261 261 261 261 261 261
ICT-kosten 2.414 2.089 2.421 2.457 2.494 2.531 2.569
drukwerk 7 10 11 11 11 11 11

prmt/kopreerwerk 139 163 165 168 170 173 175

porti 475 472 479 486 493 501 508

te lefo n re/da ta commu n rca tie 40 23 24 24 24 25 25

incassokosten 1 0 0 0 0 0 0

kostenbrongegevens 293 349 355 360 365 371 376

dienstendoorderden 470 403 409 415 422 428 434

tegemoetkomingproceskosten 1.545 1.304 1.306 1.326 1.346 1.366 1.386

ove nge operationelekosten 83 84 103 104 106 107 109

Overige operationelekosten 3.053 2.809 2.851 2.894 2.937 2.981 3.026
algemenekosten 404 411 417 423 430 436 443

onvoorzien 0 71 71 72 73 75 76

Algemenekosten 404 482 488 497 504 512 519
bankkosten 258 249 253 256 260 264 268

rentekosten 1 32 32 32 32 32 32

Bank- en rentekosten 258 281 284 288 292 296 300
Toevoe@ en aan voorzieningen 0 0 0 0 0 0 0

Totale lasten 18.403 18.344 19.054 19.479 19.915 20.362 20.819
taa kste lle nde kosten reductie 0 0 0 0 0 0 0

Totaal lasten 18.403' 18.344 19.054" 19.479 19.915 20.362 20.818

Baten
Renteopbrengsten 115 13 13 13 13 13 13

BsGW dienstenaan derden 0 0 0 0 0 0 0

overige opbrengsten 43 0 0 0 0 0 0

Dienstenaanderden 43 0 0 0 0 0 0

Bijdragen van derden 3 0 0 0 0 0 0

Opbrengstvervolgingskosten 2.247 2.137 2.137 2.137 2.137 2.137 2.137
Totale baten 2.408 2.149 2.149 2.149 2.149 2.149 2.149

Netto kosten 15.995 16.194 16.904 17.3301 17.766 18.212 18.669

.Totaal bijdra51en 14.607 16.194 16.904 17.3301 17.766 18.212 I 18.669

Exploitatieresultaat -1.389 0 0 0 0 0 0

Dekkmo meerkosten proceskosten 956

Netto Resultaat -432

Personeel
aantal formatieplaatsen(fte's)per ultimo

,
160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3 160,3
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3.2 Toelichting op de baten en lasten

Lasten
Personeelskosten
Uitgangspunt voor de berekening van de personeelskosten is het formatieplan.Voor 2019 is dit
geïndexeerd met 2,7%. De formatie bestaat uit 160,3 fte. De staat van personeelslasten is als
aparte bijlage opgenomen.

Huisvestingskosten
De huisvestingskosten bestaan uit huur, energiekosten en facilitaire kosten zoals onderhoud,
schoonmaak, beveiliging.

Daarnaast is er nog een post begrootvoor kleine aanschaf en onderhoud van inventaris.

Afschrijvingskosten
De afschrijvingskostenvan BsGW hebben voornamelijkbetrekkingop de geactiveerdeICT- en or-
ganisatieontwikkelingsprojecten.BsGW voert het integrale proces van de belastingheffing en invor-
dering in grote mate geautomatiseerd uit en zal daarom investeren in ICT-projectenom kwaliteit,
continuïteiten efficiency te kunnen garanderen.

In het meerjareninvesteringsplan(MIP) zijn investeringskredietenopgenomen van€ 300 duizend
per jaar. Daarnaast worden kostenvoor grote aanschaf en vervangingvan inventarisgeactiveerd
en jaarlijks afgeschreven.

De staat van vaste activa en onderhanden werken is als bijlage opgenomen.

Indexeringinkoopgoederen en diensten
Voor 2019 is uitgegaan van een kosteninflatievan 1,5% ten opzichte van 2018.

ICT-kosten
Wegens de grote mate van automatiseringvan de primaire processen, wordende ICT-kosten -
naast de (ICT) afschrijvingskosten- als aparte post weergegeven. De ICT-kostenbestaan voorna-
rnehjk uit jaarlijkse onderhoudskosten ICT plus de kosten van het uitbesteden van de ICT-
infrastructuuren -beheer opgenomen.

Ten opzichte van 2018 stijgen de ICT kosten met€ 300 duizend als gevolg van het door belasten
van de gebruikerskosten van de overheidsbrede voorzieningen DigiD en MijnOverheid. Deze kosten
zullen nog stijgen als gevolg van het voornemenom vanaf 2019 ook de gebruikerskostenvan an-
dere producten door te belasten. Vooralsnog is niet bekend gemaaktwelke voorzieningen dit zullen
zijn, tegen welke kosten.

Daarnaast is een bedrag opgenomen voor kleineaanschaf soft- en hardware.

Operationele kosten
Operationele kosten omvattende overige met de operationele primaire processen samenhangende
kosten, naast de afschrijvings-en ICT-kosten. Gezien de omvangvan deze kostenpost, wordt deze
verder gespecificeerd naar voor het primaire proces belangrijkekosten.

Algemene kosten
Kosten zonderoorzakelijk verbandmet de primaireprocessen zijn algemene kosten. Naast huis-
vestingskosten,die apart worden vermeld, worden de algemenekosten hier weergegeven. Hierin
zijn de advertentie-en reclamekosten, accountantskosten, advieskosten, abonnementen en lid-
maatschappen, verzekeringen, facilitaire kosten als kantoorbenodigdheden en vergader- en repre-
sentatiekosten,uitbesteding van de salarisverwerking en eventueleoverige algemene kosten opge-
nomen.

De post onvoorzien 2019 is begrootop 0,4% van het bruto-begrotingstotaal.
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Bank- en rentekosten
De rentekostenbetreftde rente over de investeringskredietenen de wettelijk door BsGW te ver-
goeden invorderingsrente. In de begroting 2018 is het reken-rentepercentagegesteld op 2,5%.
Gezien de geringegeraamde kasgeldlening, is het effect op de totale netto-kostengering.

Baten
Renteopbrengsten
BsGW ontvangtvanafeind 2013 geen rentevergoeding meer voor de dagelijkse positieve saldi op
de heffingenbankrekeningen door de invoering van schatkistbankierenaangezien de positieve saldi
dagelijksworden afgeroomd naar de schatkist. De staat vergoedt hiervoor (nagenoeg)geen rente-
opbrengsten.

Opbrengstvervolgingskosten
De werkelijkgeïnde vervolgingskostenlopen direct via de exploitatie van BsGW. De verwachte net-
to opbrengst vervolgingskosten in de begroting en meerjarenramingwordt gebaseerd op een reëel
ingeschat bedrag gerelateerd aan de aantallen te versturen aanmaningen, dwangbevelen en overi-
ge aanvullende dwangmvordertngsectìes op grond van de kostenwet.
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Bijdragen deelnemers

De bijdragen per deelnemer voor de door de desbetreffende deelnemerin de samenwerking onder-
gebrachte taken voor het begrotingsjaar2019, worden in navolgende tabel weergegeven.

Bedragen x € 1.000 Reguliere
bijdrage

GemeenteBeek 175

GemeenteBeesel 158
GemeenteBergen 140

GemeenteBrunssum 347
GemeenteEcht-Susteren 354
GemeenteEìjsde n-Nargreten 337
GemeenteGennep 197

GemeenteGulpen-Wittem 160

GemeenteHeerlen 1.209
GemeenteKerkrade 618
GemeenteLandgraaf 427
GemeenteLeudal 369
GemeenteMaasgouw 270
GemeenteMaastricht 1.4 71

GemeenteMeerssen 268
GemeenteNederweert 175
GemeenteNuth 155
GemeenteOnderbanken 88

GemeentePeel en Maas 444
GemeenteRoerdalen 231
GemeenteRoermond 670
GemeenteSchinnen 141

GemeenteSimpelveld 122
GemeenteSittard-Geleen 1.162
GemeenteStein 291
GemeenteVaals 137

GemeenteValkenburg a/d Geul 193

GemeenteVenlo 1.696
GemeenteVoerendaal 137

GemeenteWeert 566
"WaterschapLimburg 4.197

Totaal bruto bijdragen 16.904

De netto reguliere bijdrage voor de exploitatie2018 is€ 16,904 miljoen, gelijk aan de netto-kosten
ontwerp-begroting 2019.
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Producten
De volgende tabel geeft weer hoe de netto-uitvoeringskostenuit de begroting 2019 zijn toegewe-
zen aan de vijf producten en 1 sub-product (exoot) van dienstverlening.Per (sub-)productwordt
de verdeelsleutel genoemd waarmeede netto kosten worden omgeslagen naar een tarief per pro-
duet.

De verdeelsleutelsvoor de kosten van de vier primaire processen plus de niet-regulierebelasting-
soort parkeerbelasting, zijn gebaseerd op de productieomvangvan de deelnemers. De kosten van
het product Ondersteuning&Ontwikkelingwordenomgeslagen naar de deelnemers op basis van het
aandeel in de kosten van de vier producten van de primaire processen plus het sub-productPar-
keerbelasting.

Ta i lSProducten 2019 verdeelsleutels Aantal Tarief 2019 Tarief2018 @ @@@@ Tarief2014 Tarief 2013

Gegevensbeheer & Heffen ( 3.111 825, Aantal (bruto) aanslagregels 3987616 C 0,78 C 0,76 c 0,75 C 0,74 c 0,77

Waarderen C 4 663 705 Aantal wöz-objecte n 561.113 c 8,31 C 7,09 ( 6,97 C 7,66 c 12,43

Innen ( 312 234- Aantal btlje tten 1 299 943 C 0,24- C 0,27- ( 0,30- C 0,14- C 0,16

Klantzaken C 3.343 210 Aantal klantcontacten 442 254 C 7,56 ( 6,04 c 5,94 C 6,50 C 9,82

Pa rkee rbe lastrng C 319 702 Aantal aanslagregels 37.276 C 8,58 ( 8,39 C 9,25 ( 9,50 ( 16,29

Ondersteuning & ontw 1kkeling il c 5 778 157 j Aandeel urtvcertnqs kos ten 1 100% nvt nvt nvt nvt nvt

1Totaalproducten Il C 16.904.364 Il Il Il Il Il Il Il 1

De tarieven 2013-2018betreft de tarieven zoals eerder vermeld in de desbetreffende initiële begro-
tingen van die jaren. De stijging van de tarieven in 2019 wordt dan ook grotendeelsveroorzaakt
door het opnemen van de dekking voor de extra proceskosten ad 1,2 miljoen (conform 1 e begro-
tingswijziging2018), naast indexeringen de verwachte extra ICT-kosten in 2019.

3.3 Uiteenzetting van de financiële positie

3.3.1 Investeringen
Voor het jaar 2019 is in het MeerjareninvesteringsProgramma(MIP) 2019-2023een kredietvoor
innovatieen procesoptimalisatieopgenomen. In het laatste kwartaalvan het jaar voorafgaand aan
het begrotingsjaar,benoemt BsGW de deelprojectenvoor het investeringskrediet2019.

Het MeerjareninvesteringsProgrammais als bijlage 1 opgenomen.

3.3.2 Financiering
Voor een nadere toelichting op de financiering wordt verwezen naar paragraaf 2.6.3.

3.3.3 Stand en verloop reserves en voorziening
Op basis van de risicoanalyse en de reeds opgebouwde reserves, behoeft het weerstandsvermogen
geen aanvullende stortingen.

Als gevolg van de extra, voorheenniet in de begroting van BsGW opgenomen tegemoetkoming
proceskosten, had BsGW per 31-12-2016een negatieve reserve opgebouwd van -/- C 998 duizend.
Via een incidentele storting van de deelnemers in 2018 is deze aangevuld tot+€ 593 duizend,
gelijk aan het benodigde weerstandsvermogen.
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3.4 Meerjarenraming 2019-2023
Realisatie Begroting Begroting Meerjarenperspectief

Bedragen x € 1 000 2017 2018 2019 2020 1 2021 1 2022 1 2023
Lasten
Personeelskosten 11.407 11.689 12 004 12.329 12.661 13.003 13 354

Hursves trngkosten 662 733 744 755 767 778 790
Afschnjving kosten 205 261 261 261 261 261 261

ICT-kosten 2.414 2.089 2 421 2.457 2 494 2 531 2.569

Overige operationele kosten 3.053 2.809 2.851 2.894 2 937 2.981 3 026
Algemene kosten 404 482 488 497 504 512 518

Bank- en rentekosten 258 281 284 288 292 296 300

Toevoegingen aan voo rzrerungen 0 0 0 0 0 0 0

Totaal lasten 18.403 18.344 19.054 19.480 19.916 20.362 20.818
Taakstellende kostenreductie 0 0 0 0 0 0 0

Totaal lasten 18.403 18.344 19.054 19.480 19.916 20.362 20.818
@

Baten
Renteopbrengten 115 13 13 13 13 13 13

Diensten aan derden 43 0 0 0 0 0 0

Bijdra q e n van derden 3 0 0 0 0 0 0

Opbrengst vervolgingskosten 2.247 2.137 2 137 2.137 2.137 2.137 2.137
Totaal baten 2.408 2.149 2.149 2.149 2.149 2.149 2.149

Netto kosten 15.995 16.194 16.9041117.3301 17.766 18.212 18.669

Bijdragen

Gemeente Beek 150 168 175 179 184 189 193

Gemeente Beesel 136 151 158 162 166 170 174

Gemeente Bergen 120 134 140 144 147 151 155

Gemeente Brunssum 299 333 347 355 364 373 383

Gemeente Echt-Susteren 304 341 354 363 373 382 391

.Gemeente Eijsden-Margraten 293 322 337 346 354 363 372

Gemeente Gennep 171 189 197 202 207 212 218

Gemeente Gulpen-Wittem 137 153 160 164 168 172 176

Gemeente Heerlen 1.052 1.161 1.209 1.239 1 271 1 303 1.335

Gemeente Kerkrade 537 592 618 633 649 665 682

Gemeente Landgraaf 368 410 427 438 449 460 471

Gemeente Leudal 315 354 369 378 387 397 407

Gemeente Maasgouw 232 259 270 277 283 291 298

Gemeente Maastricht 1 271 1.413 1 471 1.508 1.546 1.585 1 625

Gemeente Meerssen 237 257 268 275 281 289 296

Gemeente Nederweert 149 167 175 179 184 188 193

Gemeente Nuth 131 148 155 158 162 166 171

Gemeente Onderbanken 76 85 88 90 93 95 97

Gemeente Peel en Maas 379 427 444 456 467 479 491

Gemeente Roerdalen 198 222 231 237 243 249 256

Gemeente Roermond 580 643 670 687 704 722 740

Gemeente Schinnen 121 135 141 145 148 152 156

Gemeente Simpelveld 105 117 122 125 129 132 135

Gemeente Sittard-Geleen 1.007 1.115 1.162 1.191 1.221 1.252 1 283

Gemeente Stein 252 280 291 299 306 314 322

Gemeente Vaals 118 131 137 140 144 147 151

Gemeente Valkenburg a/d Geul 165 185 193 198 202 208. 213

Gemeente Venlo 1 461 1.630 1 696 1.739 1 783 1.828 1.874

Gemeente Voerendaal 118 131 137 140 143 147 151

Gemeente Weert 491 544 566 581 595 610 626

Waterschap Limburg 3.634 3.998 4.197 4.303 4.411 4.522 4.635

Totaal bijdragen 14.607 16.194 16.904 17.330 17.7660 18.212 18.669

Exploitatieresultaat -1.389 0 0 0 0 0 0

Dekking meerkosten proceskosten 956
Netto Resultaat -432

t,
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Toelichting op de meerjarenbegroting
In de meerjarenraming2019-2023 is voor het doorrekenen van de kostenontwikkelingrekening
gehouden met een indexering van 2,7% op de personele lasten en 1,5% over de ingekochte mate-
riéle kosten en diensten. Afschrijvingskostenen rentekosten zijn niet onderhevigaan inflatie. Bij de
berekeningen van de rente op investeringen is voor de komendejaren uitgegaanvan een renteni-
veau van 2,50/o.

Op de baten vindt geen indexeringplaats.

BsGW heeft zich gecommitteerdaan een taakstellendekostenreductievan 10% in de eerste 5 jaar
na de verzelfstandiging en zal daarom de kostenindexering van gemiddeld 2% per jaar niet doorre-
kenen aan de deelnemers.

In de begroting2011 is berekenddat de taakstellendekostenreductievoor de jaren 2012-2016
jaarlijks€ 179.000, - is. Over een periode van 5 jaren betekentdit een totale taakstellende kosten-
reductie van€ 895.000, -. Door nieuwe toetreders zijn de totale netto-kostenvan BsGW gestegen.
Ook voor kostenindexering over deze extra netto-kostengeldt dat BsGW deze niet doorberekentin
de bijdragen van de deelnemers.

Zoals eerdervermeld worden alleen de financiëleconsequenties van zekere ontwikkelingenen be-
stuursbesluitenin de begroting meegenomen. Tijdens het begrotingstraject2011 heeft BsGW een
kostenreductieprogrammadoorgevoerden zijn de opbrengsten (met name opbrengstvervolgings-
kosten) verhoogd,waardoor de netto kosten van de startbegroting2011 zijn verlaagd met€ 1,171
miljoen. Door nieuwe inzichten op bepaalde onderdelen zijn in de begrotingsronde van 2012 de
netto lasten voor 2012 verder verlaagd met€ 66.000, -, met een blijvend effect voor de jaren
daarna. Hierdoorheeft BsGW in 2011 en 2012 de netto kosten in totaal verlaagdmet€ 1,237 mil-
joen.

In 2012 zijn de gemeenten Bergen en Nederweerttoegetreden tot BsGWwaardoorde bijdragen
van de deelnemersmet€ 229 duizend daalden ten opzichte van de oorspronkelijkebijdragen.

In 2013 zijn de gemeenten Roermond, Beek, Leudal, Nuth, Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen
en Peel & Maas toegetreden waardoorde bijdragen van de op dat moment vijf zittende deelnemers
plus de acht toetredende gemeentenvanaf 2014 dalen met€ 1,485 miljoen.

In 2014 zijn de gemeenten Stein, Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Voe-
rendaal, Maastrichten Sittard-Geleentoegetreden.Het totale jaarlijkse schaalvoordeel wat hier
mee gemoeid is bedraagt voor de zittende deelnemers plus de gemeente Stein€ 2,739 miljoen.
Het totale structureleschaalvoordeel als gevolg van de toetreding van de Libel-partijenad€ 2,6
miljoen wordt in de jaren 2014-2017 ingezet ter dekking van de implementatiekostenvan de Libel-
gemeenten.

Per 1-1-2015zijn de gemeenten Weert, Eijsden-Margraten, Schinnen, Valkenburgaan de Geul,
Meerssen, Vaals, Gulpen-Wittem,Beesel, Gennep en Kerkrade toegetreden. Het jaarlijkse totale
schaalvoordeel door toetreding van deze 10 gemeenten bedraagt€ 1,182 miljoen. Dit structurele
schaalvoordeel wordt ingezet ter tegemoetkomingvan de frictiekostenvan de 10 toetreders, ter
dekking van de implementatiekostenvan deze 10 gemeenten plus de (voorlopige) voorziening
proceskosten.

Voor 2016 zijn de netto-kosten van BsGWmet€ 10.000,- gedaald ten opzichte van de netto-
kosten 2015. Dit komt doordat het rekenuitgangspuntvoor het rentepercentageop kredieten en
(kasgeld)leningenin de begroting2016 en meerjarenraming2016-2020is verlaagdvan 4,5% naar
2,5%.

Voor 2017 is bestuurlijkovereengekomen dat ook voor het jaar 2017 geen extra kosten in de be-
groting 2017 opgenomen worden. De verwachteindexering is niet doorberekend in de bijdrageaan
de deelnemers.
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Vanaf 2018 wordt de kostenindexering op de begrote kosten doorberekend aan de deelnemers(€
283 duizend). Om niet bij elke onvoorziene ontwikkelingop onder andere juridischof civiel gebied
verder in te teren op het weerstandsvermogen, is bij de behandeling van de begroting2018 beslo-

ten de advieskosten te verhogen met€ 150 duizend. Daarnaast is rekening gehouden met een
verlagingvan de huisvestingskosten ad€ 28 duizend.

- -Per saldo stijgen de netto-kostenen daarmee de bijdragenvan de deelnemers met € 405 duizend

ten opzichte van de netto-kosten2017.

Dit betekentdat de totale, cumulatieveverlaging van de netto-kostenvan BsGW vanaf 2011 op-
loopt tot€ 8,483 miljoen in 2018. Dit beeld is in de navolgende tabel weergegeven.

Begroting TotaalKostenreductie (bedragenx 1000)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 reductie

Taakstellende kostenreductie (2%) 179 179 179 179 179 179 1.074

Extra 2% door nieuwe toetreders 25 103 121 121 121 491

Schaalvoordeel toetreders 2012 229 229

Schaalvoordeel toetreders 2013 888 597 1.485

Schaalvoordeel toetreders 2014 2 665 75 2.739

Schaalvoordeel toetreders 2015 1.182 1 182

Extra kostenreductie 1 171 66 10 9· 28 1.284

Totale kostenreductie 1.171 474 1.092 3.543 1.557 310 309 28 8.483
..

In onderstaande tabel worden de financiëlegevolgen van de bovengenoemde netto kostenreducties

plus de inmiddels vastgestelde begrotingswijzigingenzichtbaar gemaakt in relatie tot de ontwikke-
ling van de totale bijdragevan de deelnemers.

Ontwikkeling totaal bijdrage deelnemers Effectop netto kosten Ontwikkeling

toename afname Bijdrage

Vastgesteldebijdrage 2010 unit WH - WBL C 10.012.490

Ver-schurvmg WOZ-b11drage waterschappen € 1.596.303
C 8.416.187Netto kosten 2010

Verlaqmq netto kosten 2011 ( 1.170.687

Vastgesteldebijdragen 2011 C 7.245.500

verlaqmqnetto kosten 2012 € 65.500

Vastgesteldebijdragen 2012 C 7.180.000

OverhevelingWOZ-waardenngstakenVenlo c 603.029

Toetreders2012 c 516.479

Schaaleffectentoetreders 2012 op netto kosten BsGW c 228.508

Vastgesteldebijdragen 2012 na begr.wijz. C 1.119.508 C 228.508 C 8.071.000

Toetreders2013 c 4.028.268

Uitvoeringparkeerbelasting € 342.176

Schaaleffectentoetreders 2013 op netto kosten BsGW € 1.485.150

Vastgesteldebijdrage 2013 na begr.wijz. C 4.370.444 C 1.485.150 C 10.956.294

Toetreders2014 plus t-bìljet c 4.914.901

Schaaleffectentoetreders 2014 op netto kosten BsGW € 2.739.024

Vastgesteldebijdrage 2014 na begr.wijz. C 4.914.901 C 2.739.024 C 13.132.170

Toetreders2015 € 2.417.248
Schaaleffectentoetreders 2015 op netto kosten BsGW € 951.499
Vastgesteldebijdrage 2015 na begr.wijz. C 2.417.248 C 951.499 C 14.597.919

Lagere rentekosten lenmg € 10.110
Vastgesteldebijdragen 2016 C C 10.110 C 14.587.809

Indexeringsalarissenen inflatieniet doorberekenen c 309.000 c 309.000
Uitvoeringparkeerbelasting € 19.069

Vastgesteldebijdragen 2017 C 328.069 C 309.000 C 14.606.878

Indexeringsalarissenen inflatie € 283.034
Extra advieskostenincidentele,onvoorzieneontwrkkehngen € 150.000

Structureelinzettendekkingproceskostenals budget c 1.182.453
Lagerehuísvcstmgskosten € 28.000
Vastgesteldebijdragen 2018 na begr.wijz. C 1.615.487 C 28.000 C 16.194.364

Ontwerp-Begroting BsGW 2019 en Ontwerp-MJR 2019-2023 pagina 37 van 61



Financiële effecten ontwerp-begroting2019
Bestuurlijkuitgangspunt bij de oprichtingvan BsGW: de bijdragen van de deelnemers in BsGW
zullen van 2012 tot en met 2016 niet stijgen als gevolg van de taakstelling.Ook voor het jaar 2017
is bestuurlijk besloten om geen indexeringdoor te berekenen naar de deelnemers. Vanaf2017 is

de groei- en nazorgfase van de eerste vijf jaar voorbij en ligt de focus op stabilisatie en kwaliteit.
Om een verantwoorde bedrijfsvoeringte kunnen borgen, zijn de grenzen van bezuinigingen (voor-
alsnog) bereikt. Vanaf 2018 wordt de indexeringop de begrote kosten doorberekend aan de deel-
nemers.

De basis voor de begroting 2019 is de jaarschrijf 2019 uit de initiële begroting2018. Hierin waren
de extra proceskosten niet opgenomen. Hiervoor was een voorziening gevormd.Conform de le
begrotingswijziging2018 (AB 14-12-2017),wordt deze bijdrage in de dekkingvan de proceskosten
ad€ 1,182 miljoen, ingezet als budget voor deze kosten. Per saldo heeft dit dan geen invloed op de
(bruto-) bijdrage van de deelnemers.

Per saldo bedragen de begrotenetto-kosten- en daarmee de bijdragen - in 2019 C 16.904.364,-.
Dit is een stijging van€ 710 duizend ten opzichte van netto-kostenBsGW 2018 na bovengenoemde
1 e begrotingswijziging2018, als gevolg van de volgende posten:

Loonindexering en indexering goederen en diensten ad€ 410 duizend;
Gebruikerskosten overheidsbrede voorzieningen DigiD en MijnOverheid voor€ 300 duizend.

Afhankelijkvan de bestuurlijkvast te stellen kaders voor bedrijfsvoering,kunnen de netto kosten
voor de begroting 2019 wijzigen.

In de volgendetabel worden de ontwikkelingenen kostenreducties voor 2019 weergegeven, waar
mogelijkzijn de financiële effecten hiervangekwantificeerd.

Ontwikkelingenen kostenreductiesbegroting2019 Effect op nettokosten2019
toename afname

Zekereontwikkelingen
- Indexeringsalarissen en mrlatre ( 410.000,-
- Extra proceskosten

Opnemen extra proceskosten m begroting c 1,182 mln

- Inzetten bijdrage extra proceskosten als budget c 1,182 mln

- Pnvacywetgev,ng nihil

- Normalisering recht spo srtre ambtenaren n1h1I

- Snrnule rmq s reqehnq kostenneutraal kostenneutraal
- Bedrijfvoering:Generieke digitale infrastructuur:

Beheerskosten MiJnOverheid_en D1q1D ( 300.000,-
Zekerekostenreducties

Mogelijkeontwikkelingen
Fiscale vere e nvoudmgswe t: extra proceskosten

- Reguliere rechtsbescherming kw ijtschetdmo onbekend

- Verru.rrung gemeentelijk betastmgcebre d onbekend onbekend
- Samenwerking nieuwe deelnemers > 2020

- Samenwerking belastingkantoren onbekend
- Overheidsvordering < opbrengsten
- Bedrijfsvoering:Digitale overheid: kostenneutraal kostenneutraal

Stelsel van Bastsregsitrattes MIP

- Generieke digrtale infrastructuur > kosten

Mogelijkekostenreducties
- lnteractíeyevo ormeídmg WOZ < proceskosten
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Bijlage 1: MeerjareninvesteringsProgramma: MIP 2019-2023

MIP 2019 {2020-2023) BsGW Jaar Jaar Jaar Jaar Jaar Totaal
(bedragen x 1.000) 2019 2020 2021 2022 2023 2019-2023

Innovatie en Procesoptrrnalis atie 300 300 300 300 300 1.500

Totaal BsGW 300 300 300 300 300 1.500
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Bijlage 2: Rekenuitgangspunten Begroting 2019 en MJR 2019-2023

In de begroting 2019 en de meerjarenbegroting2019-2023wordt gerekend met de volgende uit-
gangspunten:

Rekenuitgangspunten 2019 2020 2021 2022 2023

A indexering salariskosten 2,7% 2,7% 2,7% 2,7% 2, 70/o

B indexering goederen en diensten 1,5% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

C indexering opbrengsten 0% 0% 0% 0% 0%

D rente kredieten/ leningen lang 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

E reserves en voorz rerungen Jaarlijkse actualisering

F afschrijvtngsterrnijn
automatisering 5 Jaar 5par ô jaar 5 Jaar 5 Jaar

inventaris 1l par tl Jaar tl Jaar 1l Jaar tl Jaar
immateriele activa < ô jaar < ô jaar < ô jaar < 5 Jaar < s jaar

G onvoorzien 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,4%

A. Indexering salariskosten
Het gemiddelde percentage van de loonvoet overheidssector van zowel de afgelopendrie als vijf
jaren bedraagt 2,2% en stijgt naar 2,8% voor 2019 (bron: Centraal Plan Bureau, Centraal Econo-
misch Plan 2017 d.d. 24-3-2017).Voor de jaren 2019-2023 is rekeninggehouden met een indexe-
ring van 2,7%.

B. Indexeringgoederen en diensten
Het gemiddelde percentage van de Consumenten Prijsindex van zowel de afgelopendrie als vijf
jaren beweegt zich rond de 1% en stijgt naar 1,7% voor (bron: Centraal Plan Bureau Centraal Eco-
nomisch Plan 2017 d.d. 24-3-2017). In de begroting2019 en de rneerjarenrarninq2019-2023
wordt rekening gehouden met een kostenindexeringvan 1,5%.

C. Indexeringopbrengsten
De opbrengsten van BsGW worden niet geïndexeerd. De bankrente,opbrengst vervolgingskosten
en invorderingsrenteworden realistischgeraamd.

D. Rente kredieten/leningenlang
Investeringenworden afgedekt via financiering gelijk aan het afschrijvingstermijn,meestal 5 jaar.
Voor de jaren 2019-2023wordt een interne rekenrentevan 0,5% gehanteerd.

E. Reserves en voorzieningen
Jaarlijkswordt op basis van de risicoanalyse het benodigde weerstandsvermogenberekend. Op
basis hiervan wordt het al gevormdevermogen aangevuld of afgeroomd.
Voor voorzieningen geldt een jaarlijkse actualisering van doel en benodigde omvang.

F. Afschrijvingstermijn
Vooractiva die gedurende het lopende jaar in gebruikworden genomen, start de afschrijvingsperi-
ode 1 januarivan het jaar erop.

G. Onvoorzien
Het budget onvoorzien wordt gesteld op 0,4% van het bruto-begrotingstotaal.
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Bijlage 3: Staat van immateriële, materiële, financiële vaste activa en onderhanden werk

Cumula treven per 31-12-2017 1 Boekwaarde Mutaties 2019 Boekwaarde
@Aanschafwaarde Afsc hn@.iing J 31-12-2018 OHW naar SVA Investenngen Afschn1v1n @ 31-12-2019

Frnanciele vasteactiva C 0 co C 0 co ( 0

Immate nele vasteactiva c 2.597.500 ·( 2.182.186 C 415.314 C 300 000 co -( 251 000 ( 464.314

Matenele vasteactiva C 164.340 -c 52 443 C 111.898 (0 C 10.000 -C 10.000 C 111.898

j
Immatenele vasteactrva (OHW) C 300.000 C 0 ( 300.000 -( 300 000 ( 300 000 co ( 300.000

Matenele vasteactiva (OHW) C 0 C 0 C 0 co ( 0

Totaal activa en ohw C 3,061.840 -c 2.234.629 C 827.212 co C 310,000 -c 261,000 C 876.212
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Bijlage 4: Staat van vaste schulden

BsGW heeft (vooralsnog) geen vaste schulden
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Bijlage 5: Staat van reserves en voorzieningen
Reserves BsGW X c 1.000

Initieel gestortweerstandsvermogen 385
Resultaat 2011 508
Resultaat 2012 -102
Resultaat 2013 -174
Resultaat 2014 -570
Resultaat 2015 -332
Resultaat 2016 -714
Resultaat 2017 (nog niet bestemd) 0
Aanvulling weerstandsvermogen (2018) 1.591
Resultaat 2018 (begroting) 0
Reserves 31-12-2018 593
Resultaat 2019 (begroting) 0
Reserves 31-12-2019 593

Bestuurlijk is afgesproken dat BsGW beperkte reserves aanhoudt, in de vorm van een weerstands-
reserve, zodat BsGW operationele risico's zelf kan opvangen zonder te hoeven terugvallen op de
deelnemers. De benodigde omvang wordt gemaximeerd op het bedrag dat voortvloeit uit de risico-
analyse. Het meerdere wordt afgedragen aan de deelnemers naar rato van het aandeel op basis
van de kostenverdeelmethodiek.Bij de oprichting is het weerstandsvermogen op basis van de risi-
coanalyse vastgesteld op C 385.000,- (ca. 5% van het begrotingstotaal)en gerealiseerd middels
een bodemstortingvan de drie founding fathers van BsGW.

Het positief resultaat2011 is door het bestuurvan BsGW toegevoegd aan de reserves van BsGW
om slagvaardig de realisatie van de met het bestuur afgesproken groeistrategievan BsGW te kun-
nen nastreven.

Het negatiefresultaat van 2014,2015 en 2016, voor het leeuwendeel veroorzaaktdoor extra pro-
ceskosten, is door het bestuuraan de reserves onttrokken. Eind 2017 is besloten om de in deze
jaren opgebouwde negatieve reserve van -/- 998 duizend aan te vullen tot het bedrag gelijk aan
het benodigde weerstandsvermogen van 593 duizend conform de begin 2017 uitgevoerderisico-
analyse ten behoeve van de begroting 2018-2022).

De voorzieningter dekking van de mogelijkeextra proceskosten voor BsGW komt hiermeeter ver-
vallen.

De bestemming van het resultaat2017 is nog niet vastgesteld door het Algemeen Bestuuren daar-
om nog niet opgenomen in bovenstaande tabel.
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Bijlage 6: Berekening van het rente-omslagpercentage

Sinds de verzelfstandigingvan BsGW is geformaliseerd, kan BsGW deelnemen aan het geldverkeer,
is een eigen bankrekening geopend en kunnen kort en/of langlopende leningen aangegaan worden.

Voor de begroting2019 wordt een interne rekenrente van 2,5% gehanteerd.
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Bijlage 7: Staat van personeelslasten

Gegevensbe- 0ndersteuning Parkeer
Begroting 2019 heer & Heffen Waarderen Innen Klantenzaken & Ontwikkeling, belastin9 Totaal BsGW

400000 bruto lonen 1.879.190 2.282.607 1.262.321 1.511.128 2.081.139 156.367 9.172.752
400010 overwerkvergoeding 0 0 0 0 0
400011 HRM cafetaria model 0 0 0 0 2.012 2.012
400200 gratificatie jubilea/afscheid 17.109 20.781 11.492 13.758 18.947 1.424 83.511
400201 gratificatie prestatie 3.611 4.386 2.426 2.904 3.999 300 17.626
400100 bruto lonen 1.900.322 2.308.276 1.276.516 1.528.121 2.104.542 158.125 9.275.901
401000 sociale premies 326.752 390.543 176.247 210.843 410.940 29.837 1.545.162
401002 werkgeversaandeel ziektekosten 122.388 146.281 66.015 78.973 153.921 11.176 578.755
401100 sociale lasten 449.140 536.824 242.262 289,816 564.861 41,013 2,123.917
402000 wervingskosten 0 0 0 0 13.060 0 13.060
402100 reiskosten woon-werk 37.224 48.922 19.039 27.206 25.830 5.047 163.268
402200 opletdmqskoste n 41.303 66.111 26.376 38.059 60.279 5.600 237.728
402201 seminars symposra 0 0 0 0 35.985 0 35.985
402300 geschenkenregeling 14.933 13.123 6.427 9.466 18.258 2.025 64.231
402302 personeelsvereniging 0 0 0 0 17.892 0 17.892
402303 vergoeding kosten BHV 0 0 0 0 0 0 0
402304 be drijfarts/arbodte nst 0 0 0 0 37.743 0 37.743
403004 kosten ondernemingsraad 0 0 0 0 22.200 0 22.200
403099 overìqe personeelskosten 0 0 6.612 0 5.879 0 12.491
408100 overige personeelskosten 93.460 128.156 58.455 74.731 237.126 12.672 604.600
409000 uitzendkrachten 0 0 0 0 0 0 0
409001 personeel andere overheid 0 0 0 0 0 0 0
409100 personeel derden 0 0 0 0 0 0 0
409999 personeelskosten 2.442.923 2.973.257 1.577.234 1.892.669 2.906.530 211.812 12.004.418
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Bijlage 8: Toelichting op de kostenverdeelmethodiek
Begroting Kostenper produktBedraqe n x ( 1.000 2019 G&H Waarderen Innen Klantzaken Parkeerbelasting O&O

Lasten
[bn.to lonen 9 275 901 1 900 322 2 308 276 1.276516 1 528 121 158 125 2 104 542

sociale lasten 2 123 917 449 140 536 824 242 262 289.816 41 013 564 861

overige personeelskosten 604 600 93 460 128 156 58.455 74 731 12 672 237 126

personeelderden 0 0 0 0 0 0 0

Personeelskosten 12.004.418 2.442.922 2.973.256 1.577.233 1.892.668 211.811 2.906.529
Huisvestingkosten 744.207 0 0 0 0 3.486 740.720
Afschrijvingkosten 260.511 0 5.108 0 0 7.099 248.304
ICT-kosten 2.420.730 333.575 696.753 174.814 246.178 6.820 962.590
drukwerk 10 557 423 14 158 0 60 9 901

prmt/kopte erwe rk 165 131 15 117 106 1 098 131 101 6 176 11 534

pom 478.912 0 892 3 278 452 069 22 672 0

te leforue/d a tacommu n ica tie 23 604 0 0 0 1 308 32 22 265

incassokosten 0 0 0 0 0 0 0

kostenbrongegevens 354 692 297 813 0 0 0 56 879 0

dienstendoorderden 409 208 17 020 337 279 0 0 1 883 53 027

tegemoetkomingproceskosten 1.306.323 0 653 161 0 653 161 0 0

overige operationelekosten 102 608 2 256 2 543 50 011 35 537 400 88 021

Overigeoperationele kosten 2.851.035 332.629 988.909 54.546 1.202.101 88.102 184.747
algemene kosten 417 182 2 380 0 0 2 263 1 680 410 860

onvoorzien 71 294 0 0 0 0 1 398 69 896

@@@@eme ne kosten 488.476 2.380 0 0 2.263 3.078 480.755
Bankkosten 252 555 0 0 0 0 5 305 247 250

Rentekosten 31 908 320 -320 24 648 0 0 7 260

Bank-en rentekosten 284.463 320 -320 24.648 0 5.305 254.510
Toevoegingenaan voorzieningen 0 0 0 0 0 0 0

Totalelasten 19.053.840 3.111.825 4.663.705. 1.831.242 3.343.210. 325.702 5.778.157
Taakstellendekostenreductie2017 0 0 0 0 0 0 0

Totaallasten 19.053.840 3.111.825 4.663.705 1.831.242 3.343.210 325.702 5.778.157

Baten
Renteopbrengten 12.776 0 0 12.676 0 100 0

BsGW dienstenaan derden 0 0 0 0 0 0 0

overige opbrengsten 0 0 0 0 0 0 0

Dienstenaanderden 0 0 0 0 0 0 0
Bijdragenvan derden 0 0 0 0 0 0 0

0pbrengstvervolgingskosten 2.136.700 0 0 2.130.800 0 5.900 0

Totalebaten 2.149.476 0 0 2.143.476 0 6.000 0

1Nettokosten 16.904.364 3.111.825 4.663.705 -312.234 3.343.210 319.7021 5.778.1571

Verdeelsleutelsper deelnemer aantal aantalWOZ- aantal aantal aantal aandeel in de
aanslagregels objecten biljetten klantcontacten aanslagregels productkosten

Gemeente Beek 31 000 8 250 15 000 3 442 0 1%

Gemeente Beesel 26 851 7 628 8 311 2 833 0 1%

Gemeente Bergen 24.650 6 500 9 100 2 800 0 1%

Gemeente Brunssum 65 100 16 350 18 800 6 073 0 2%

Gemeente Echt-Susteren 52.000 17 500 14 000 6 698 0 2%

Gemeente ELJsden-Margraten 108 165 13 247 50 27.8 5 217 0 2%

Gemeente Gennep 45 426 8 507 14 82.6 3 595 0 1%

Gemeente Gulpen-Wittem 25 204 7.741 7 475 3 012 0 1%

Gemeente Heerlen 209 000 54.700 59.500 18.515 6 100 7%

Gemeente Kerkrade 147 101 28.106 50 707 8 481 716 4%

Gemeente Landgraaf 80.300 19 750 23 700 7 918 0 3%

Gemeente Leudal 50 500 18 000 17 000 7 634 0 2%

Gemeente Maasgouw 50 000 12.500 14 900 5 054 0 2%

Gemeente Maastricht 276 000 69.600 69 750 25.316 0 9%

Gemeente Meerssen 76.686 9.572 10 477 4 190 900 2%

Gemeente Nederweert 31 350 8 200 14.100 3 400 0 1%

Gemeente Nuth 23 300 7 500 14 600 3.266 0 1%

Gemeente Onderbanken 16 700 4 050 5.000 1 657 0 1%

Gemeente Peel en Maas 59 200 22.100 21 900 8.983 0 3%

Gemeente Roerdalen 38 500 11.000 13 000 4 493 0 1%

Gemeente Roermond 100 500 30 000 36.500 11 575 4 000 4%

Gemeente Schinnen 30.717 6 337 16 952 2.694 0 1%,

Gemeente Simpelveld 22.550 5.700 6 600 2 270 0 1%

Gemeente Srttard-Geleen 212 000 51 900 70 500 19 554 4.325 7%

Gemeente Stein 60 500 12.900 12 500 5 330 0 2%

Gemeente Vaals 33 100 6 300 15.600 2 050 0 1%

Gemeente Valkenburga/dGeul 26 735 9 846 8665 3 465: 0 1%

Gemeente Venlo 165 000 56.000 53 000 51 500 17 000 10%

Gemeente Voerendaal 25 300 6.250 7 300 2 634 0 1%

Gemeente Weert 74 181 25.079 25 902 10 106 4 235 3%

WaterschapLirnburg 1 800 000 0 594 000 198.500 0 25%

TotaalverdeetsteutetsS@GW 3.987.616 561.113 l.29 @ .943 442.254 37.276 1000/o

!Tarief per produkt van dienstverlening C 0,78 C 8,31 -c 0,24 C 7,56 C 8,58 1
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Bijdrage per deelnemer Totaal G&H Waarderen Innen Klantzaken Parkeerbelasting O&O

GemeenteBeek 174 994 24 192 68 570 3 603 26.020 0 59 815
GemeenteBeesel 157 667 20 954 63.400 -1 996 21.416 0 53.893
GemeenteBergen 140 143 19.236 54 025 -2.186 21 165 0 47 903
GemeenteBrunssum 346542 50 802 135 893 -4 516 45 909 0 118.453
GemeenteEcht-Susteren 354 457 40 579 145 452 3 363 50.630 0 121 159
GemeenteELJsden-Margraten 337 098 84.409 110.103 -12 076 39 438 0 115 225
GemeenteGennep 197 164 35 449 70 706 -3 561 27 176 0 67 394
GemeenteGulpen-Wittem 159 502 19 669 64.340 -1 795 22.769 0 54 520
GemeenteHeerlen 1 208.972 163 098 454 640 -14 291 139964 52 317 413 244
GemeenteKerkrade 617 563 114 794 233.604 -12 179 64 112 6 141 211 092
GemeenteLandgraaf 426901 62 664 164 153 -5 693 59 856 0 145.921
GemeenteLeudal 368.648 39 409 149 607 -4 083 57 706 0 126 009
GemeenteMaasgouw 269 745 39.019 103.894 -3.579 38 209 0 92 203
GemeenteMaastricht 1 471 450 215.383 578 482 -16 753 191 376 0 502.963
GemeenteMeerssen 267 825 59 844 79 558i -2 516 31 674 7 719 91 546
GemeenteNederweert 174 624 24.465 68 155 -3 387 25 702 0 59 689
GemeenteNuth 154 514 18 183 62 336 -3 507 24.686 0 52 815
GemeenteOnderbanken 88 150 13 032 33 662 1 201 12 526 0 30 131

GemeentePeel en Maas 444 449 46 198 183.685 5 260 67 908 0 151 919
GemeenteRoerdalen 231 412 30 044 91.427 -3.122 33 963 0 79 100

GemeenteRoermond 669.743 78 427 249 3461 -8 767 87 502 34 306 228 928
GemeenteSchinnen 141 198 23 971 52 670 -4 072 20 365 0 48 263

GemeenteSimpelveld 122.379 17.597 47 376 -1 585 17 160 0 41 831

GemeenteSittard-Geleen 1 161 960 165 439 431.368 16 933 147 818 37 094 397 17 5

GemeenteStein 291.287 47.213 107 2191 -3 002 40 292 0 99.566
1GemeenteVaals 136.653 25 830 52 363 -3 747 15.497 0 46 710

GemeenteValkenburga/d Geul 192 66 7 20 863 81 835 2.081 26 194 0 65 857

GemeenteVenlo 1 696470 128 761 465 445 -12 7 30 389.313 145.802 579 878
GemeenteVoerendaal 136 510 19 743 51 947 1 753 19 912 0 46 661

GemeenteWeert 566 451 57 889 208445 -6 221 76 396 36.322 193 621
WaterschapLimburg 4 197 226 1 404 670 0 -142 673 1 500.557 0 1 434 673
Totaal bijdragen 16.904.364 3

@11-1. @@@ 4.663.705 ì -3@
2
@;3@ 1 3.343.210 319.702 5.778.157

1 Algemeen
De netto exploitatiekostenvan BsGW worden gedragen door de deelnemersin BsGW. Om deze kos-
ten over de deelnemers te verdelen, maakt BsGW gebruik van een methodiekwaarbij de kosten
toegerekendworden aan producten van dienstverlening,aansluitend op de procesmatige organisa-
tieopzetvan BsGW.

Omdat BsGW functioneertals een kostenbesparende uitvoeringsorganisatievoor haar deelnemers is
een efficiënteprocesinrichting en een geoptimaliseerde applicatiearchitectuuressentieel. De gege-
vensverwerkende processen worden hiertoe voor alle deelnemers integraaluitgevoerd en hebben
een hoge automatiseringsgraad.Kosten worden niet productspecifiek gemaakten kosteninformatie
is als gevolg hiervan niet per belastingsoortbeschikbaar.

De kosten van activiteitenop BsGW-niveau die dienen ter ondersteuning van de organisatieals ge-
heel (zoals de ondersteuning van het personeel en de doorontwikkelingvan BsGW) wordenals apart
productinzichtelijkgemaakt, omwille van een betere sturing, controle en beheersing van deze kos-
ten. Het doorbelasten van deze kosten, via allerlei verdeelsleutels, aan de primaire productenzou
alleen maar leiden tot een vertroebelingvan het inzicht in de kosten van de primaire producten. De
aard van deze kosten maakt namelijkdat ze niet te splitsen zijn naar de primaire processen.

2 De methodiek van kostenverdeling
De basis van de kostenverdeling wordt gevormd door een reële en transparantebegrotingsopzet.
Het noodzakelijke inzicht om te komen tot een pragmatische en voor de deelnemers eerlijke teere-
kening van kosten wordt verkregen door gebruikte maken van een kostenplaatsenstructuurdie
aansluit op de procesmatige organisatieopzetvan BsGW.

De kosten worden gebaseerd op de begrotingen met behulp van kostenplaatsen toegerekend aan
de hoofdprocessen van BsGW. Deze hoofdprocessen zijn uitgedrukt in vijf producten van dienstver-
lening: Gegevensbeheer & Heffen (G&H), Waarderen, Innen, Klantzaken en Organisatieondersteu-
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ning & Ontwikkeling (O&O). Vervolgens worden de kosten met behulp van aparte verdeelsleutels
omgeslagen naar een eenheidstariefper product van dienstverlening.

De processen voor waterschap en gemeenten overlappenelkaar in grote mate en de benodigde ba-
sisgegevens worden gelijktijdig voor alle deelnemers opgebouwd. OmdatBsGW de processen voor
alle belastingsoorten integraal uitvoert, zijn de daarmee samenhangende kosten zodanig met elkaar
verweven dat kosten niet per belastingsoortgedifferentieerdkunnen worden. Het hanterenvan een-
heidstarieven is, gezien de overlap van de processen en integrale wijze van uitvoeringvan de pro-
cessen gerechtvaardigd.Belastingen die niet passen in de integrale uitvoeringswljzevan BsGW wor-
den aangemerkt als exoot. In de uitvoeringsregelingvan BsGW wordende standaard belastingsoor-
ten en de afwijkende belastingsoorten(de zogenaamde exoten) die hiervoor in aanmerkingkomen
apart genoemd. Indien een exoot in de samenwerking ingebracht wordt dan dient via een (financi-
ele) analyse bepaald te worden of de gangbare methodiekvan kostenverdeling van toepassing kan
zijn, of dat de kosten apart doorberekend moeten worden.

Vanaf 2012 voert BsGW de parkeerbelasting uit voor enkele gemeenten.Omdat parkeerbelastingin
eerste instantie was aangemerktals exoot, werd dit uitgevoerd via een pilot. De uitkomst hiervan
was dat de directe activiteitendie BsGW moet uitvoerenvoor de parkeerbelasting voor het overg re-
te deel specifiek van aard zijn en uitsluitendgericht zijn op een adequateuitvoeringvan deze taak
voor de betreffende gemeente. De directeactiviteitenkunnen niet geïntegreerd worden in de regu-
liere uitvoering van de processen. Vanaf2014 is daaromhet productParkeerbelasting toegevoegd
als sub-productvan de dienstverleningvan BsGW.

De verdeelsleutels voor de kosten van de vier primaire processen plus het sub-productParkeerbe-
lasting zijn gebaseerd op de productieomvang van de deelnemers. Voor het toewijzenvan indirecte
kosten aan primaire processen bestaatvanuit cost-accounting oogpuntgeen algemeen geldende
oplossing. Elke verdeelsleutel is een arbitrairekeuze. De kosten van het product van dienstverlening
O&O worden omgeslagen naar de deelnemers op basis van het aandeel in de kosten van de vier
producten van de primaire processen.

In onderstaand figuur is de methodiekvan kostenverdeling schematisch weergegeven.
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3 De methode van kostenverdeling toegepast
BsGW begroothaar uitvoeringskostenper activiteit en direct gerelateerd aan de kostenplaatsen-
structuur. De kostenplaatsenstructuuris gebaseerd op de organrsatieopzet en opgezet vanuit het
principe dat de kosten per kostenplaats direct gerelateerd moeten kunnen worden aan het sub-
productvan dienstverlening.

Per kostensoortzijn de kostendirect (zonderverdeelsleutels)toegewezen aan de juiste kostenplaat-
sen. Door het samenvoegen van de kostenplaatsen per productvan dienstverleningontstaat inzicht
in de kosten per product van dienstverlening.

Hierna wordende kosten omgeslagen naar een tarief per (sub-)productvan dienstverleningop basis
van aparte verdeelsleutels. De verdeelsleutelsdie hierbij gehanteerd worden, zijn gebaseerd op de
verwachteproductieaantallen.Voor het productG&H en de pilot Parkeerbelasting, het aantal (bruto)
aanslagregels. Voor het productWaarderen, het aantal WOZ-objecten. Voor het product Innen, het
aantal aanslagbiljetten.Voor het product Klantzaken, het aantal klantcontacten.Voor het sub-
productParkeerbelasting het aantal aanslagregels. De kosten van het productO&O wordenomge-
slagen naar rato van het aandeel van de deelnemerin de kosten van de vier primaire producten.
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Bijlage 9: Risicoanalyse

Om de financiële gevolgen van de genoemde risico's op te kunnen vangen is het van belang dat de
BsGW een weerstandsvermogen aanhoudtdat overeenkomtmet de benodigde weerstandscapaciteit.
Op basis van de risicoanalyse is het benodigde weerstandsvermogenbepaald. Het totale benodigde
weerstandsvermogenvoor de genoemde risico's is€ 593 duizend. De uitsplitsing en opbouw van dit
bedrag staat in de tabel 'Berekening weerstandsvermogen BsGW'.

Voor elk van de risico's is het bruto risicobedrag gerdentificeer d. Dit is het maximale bedrag dat
nodig is indien het risico zich daadwerkelijkvoordoet, in een situatie waar geen beheersmaatregelen
worden genomen. Daarna rs voor elk van de risico's het netto risicobedrag gekwantificeerd.Dit is
het risico dat kan optreden indien de geformuleerdebeheersmaatregelen effectief zijn uitgevoerd.
Vanuit het netto risico is het restrisico berekend. Het restrisico is het netto risicobedrag vermenig-
vuldigd met de kans die er bestaat dat het geïdentificeerderisico optreedt, ná het nemen van de
geformuleerde beheersmaatregelen. Hierbij is de maximale kans genomen zoals die in de risico ana-
lyse staat aangegeven. Dit leidt tot een conservatiefweerstandsvermogen, dat wil zeggen: met het
berekende weerstandsvermogen worden de risico's afgedekt.

De benodigde weerstandcapaciteitis met € 593 duizend conform het begin 2017 berekende weer-
standsvermogen bij de begroting 2018. Het weerstandsvermogenbehoeft geen aanvulling op basis
van de begin 2018 uitgevoerde risico-analyse.

De tot en met 2016 opgebouwde negatieve reserves van BsGW bedragen -/- € 998 duizend en zijn
conform bestuursbesluit14-12-2017 aangevuld tot het bedrag van € 593 duizend, gelijk aan het
benodigde weerstandsvermogen.
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Tabel: Risico's en beheersmaatregelen m.b.t. de BsGW

Risico's Mogelijk(e) effect(en) Mogelijk(e) oorza(a)k(en) Beheersmaatregel(en)
(delen, verzekeren, terugdringen, beperken)

*
UI
C 1

ni E
@ M

1. Kortdurende sa- 4: Desinvesteringen en hoge @ Gemakkelijke uittreding (o.a: @@@@@-Terughoudcndhc1d met samenwerkingen o.b.v. DVO
menwerkings· re kosten voor (achtcrbllj door samenwerking met kort (zonder deelname)
verbanden vende) deelnemers (m.b.t. lopende DVO) @-/\Heen langlopcndc DVO's in gcval van geen deelname

gcdanc investeringen in @@@@@-Investeringenvoor implementatiekomen direct voor
werkprocessen en ICT rekening van nieuwe camcnwcrkingspartncr
middelen) 4.--CJpJciteit benodigd voor dienstverlening JJn kortduren

de sarncnwcrktngcvcrbcndcnflexibel invullen (via in
huur)

-5-c--Desinvesteringen worden op vertrekkendeopdrachtgc
ver verhaald (bij voortijdigebeëindiging)

2. Uitbesteding van 1 Mindere kwaliteit van de M Geen goed opdrachtgever- 1. Contractkwaliteit
niet kern-activiteiten dienstverlening (door der- schap/ contractmanagement2. SLA's

de aan BsGW, maar ook van BsGW aan derde(n) 3. Stuurinformatie
van BsGW aan haar klan- 4. Controlemogelijkheden
ten) 5. Contract/SLA manager

3. Fraude 1 Verlies ten gevolge van M Geen sluitende interne contra- 1. Stelsel van sluitende interne controles
fraude zal BsGW dienen te les 2. Adequate functiescheidingen
compenseren 3. Integriteit inbedden in bedrijfscultuur
Imagoschade BsGW

4. Vervuiling van en/of 2 Foutieve aanslagen met als K a. Geen goede afspraken over 1. Goede afspraken worden vastgelegd in de UVO
incomplete gege- gevolg veel correctiewerk- beheer, verantwoordelijk- 2. Stelsel van verbandscontroles ter vaststelling van juist-
vens-bestanden zaamheden en daardoor heid en gebruik van gege- heid en volledigheid administraties

hogere kosten vens 3. terugmelding foute gegevens aan bronhouder
b. Onzuivere gegevens war-

den aangeleverd door (ex-
terne) bronhouder

5. Personele risico's 2 Hogere kosten M a--:--Overname personeel van @@@@@-.1\lleen personeel van de deelnemers overnemen ale dit
nieuwe deelnemers met binnen de sterktegcplaatstkan worden
boven C/1.0 {BsCW) voor @-Boven CAO kosten in rekening brengen bij betreffende
waarden deelnemer

b. BsGW is eigen risicodrager 3. Adequaat HRM beleid gericht op preventie en - zo nodig
WW en verplichteboven- - herplaatsing
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wettelijke uitkering bij alle 4. Mobiliteitsplan en budget
ontslagen anders dan S. Strategisch HRM-beleid
dwingende reden

c. Personeelsbestand zowel
kwantitatiefals kwalitatief
te laten aansluiten op de
(gewijzigde) eisen

6. Overschrijding van 2 • Reserves moeten wor- M a. Geen goede bedrijfsvoering 1. Begroting baseren op adequate kostenramingen (jaar-
begroting door den aangesproken / P&C cyclus: 'verrassin- rekening t-1 incl. nacalculatie i.g.v. relevante/ substan-
BsGW door krappe • Zwaardere lasten voor gen' in de flnancièle huis- tiële afwijkingen):er is reëel en transparantbegroot,
kostenraming deelnemers houding van BsGW maar er bestaat altijd een kans op overschrijding.Om

b. Externe oorzaken: bijv. dit op te kunnen vangen is weerstandsvermogen nodig.
wetswijzig mgen 2. Nieuwe deelnemers gedurende eerste drie jaar verant-

c. Tegenvallende kostenbe- woordelijkstellen voor onvoorziene kostenontwikkelin-
sparingen uit aanbeste- gen
d i ngstrajecten, procesop- 3. Taakstellende budgetten gekoppeld aan een strakke
timalisatie,efficiencymaat- control
regelen, kanaalsturing. 4. Aanhouden van voldoende (maar niet teveel) weer-

standsvermogen
7. WcgvJllcn baten @ Hogere kosten voor deel G Beëindiging DVO camcnwcr Toetreding HDSR tot gcmccnscnoppctíjkcregeling B::;CW 1

sarncnwcrkìng @@@@@@ ncrncrrs) king Hooghccrnrcadschap de
(( 305.000,-) Stichtse Rijnlandcn per 31-12-

2011
8. Overschrijding van 2 • Reserves moeten wor- G a. Achterblijvendeopbrengst 1. Begroting baseren op adequate kostenramingen (jaar-

begroting door den aangesproken vervolgingskosten rekening t-1 incl. nacalculatie i.g.v. relevante/ substan-
BsGW door ambiti- • Zwaardere lasten voor b. Hogere kosten voor invor- tiële afwijkingen)
euze raming op- deelnemers deringsacties 2. Taakstellende budgetten gekoppeld aan een strakke
brengst vervolgings- E-:--RcJlisJtte wijkt af van control
kosten geraamdcgevolgen ge - 3. Aanhouden van voldoende (maar niet teveel)weer-

combineerd biljet standsvermogen
9. Extern opgelegde 3 • Reserves moeten wor- M a. Ruilverkaveling en herin- Aanhouden van voldoende (maar niet teveel) weerstands-

aanpassingen den aangesproken delingen vermogen
• Zwaardere lasten voor b. Kabinetsbesluiten

deelnemers c. CAO-stijgingen > % re-
ken regels

d. Schatkistbankieren
e. Woningwaarderingstelsel
f. Digitale overheid

10. Informatiebeveiliging4 • Stijgende kosten door G a. (Toenemende) aanvallen 1. Door bestuur vastgesteld informatiebeveiligingsbeleid
ICT bevellígmgsrnaatre- van hackers die pogen de 2. Bestuurlijkvastgesteld besluit gegevensverstrekking en

.

gelen ICT-infrastructuurvan privacy-protocol
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• Productieverlies of kwa- BsGW te verstoren 3. Procedure meldplicht datalekken BsGW
liteitsverliesmet her- b. Verlies of diefstal van in- 4. ICT-beveiligingstoepassingen zoals beveiligde FTP-
stelwerk tot gevolg formatiedrager; server voor uitwisselingen met de deelnemers of andere

• Zwaar boeteregime bij c. Bezorging persoonsgege- partijen, beveiligde mail
niet adequaat reageren vens bij onbevoegde ont- 5. Adequate anti-virusbeveiligingen,data-encryptie
en melden (€ 820.000,- vanger 6. (Eventueel) uitbreiden uitwijkmogelijkheidICT-
per incident) infrastructuur

11. Te lage kwaliteit 3 • Productieverlies of kwa- M a. Suboptimalisatie indien 1. Optimalisatie processen
liteitsverliesmet her- kwaliteitprocessen BsGW 2. Heroriëntatie organisatie BsGW
stelwerk tot gevolg niet op orde zijn.

* Kans van optreden: 1 = 0%-10%, 2 = 11%-25%,3 = 26%-50%,4 = 51%-100% ** Impact: G(root) / M(iddel) / K(lein)
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Tabel: berekening weerstandsvermogen BsGW

Kans optreden
BsGW Bruto-risico Bruto-risico(toelichting) Netto risico Netto-risico(toelichting) risico Restrisico

2. C 2.800.000 Uitbesteed werk (incl. ICT); volledige wan- C 700.000 25% meerwerk door slechte kwaliteit van 10% C 70.000
prestatie zonder verhaal- mogelijkheid uitbestede diensten

3. C 5.000.000 Verduistering incasso-opbrengst/afdracht C 100.000 Afdekking via fraude- en oplichtingpolls, 10% c 10.000
minus eigen risicobedrag

4. € 700.000 Extra inzet (14 fte extra) € 100.000 Er blijven altijd van buitenaf mcqeujkheden 25% c 25.000
van bestandsvervuiling (bijv. gem. hennde-
ling, etc.)

5. n.n.b. Hogere personele kosten n.n.b. Indien deel personeelsbestand kwantrtatref n.n.b.
en/of kwalitatief niet aansluit op de (gewij-
zrgde) eisen

6. € 337.000 Nog te recuseren bcsparinqcn op begroting € 337.000 Er is reèel en transparant begroot, maar er 20% C 67.500
BsCW 2017 {- taakctcllcndc kostcnrcduc bestaat altijd een kans op overschrijding.
tic). Overschnjdrng ICT kosten door door- Om dit op te kunnen vangen is weerstands-
belasting onderhoudskosten GDI. Over- vermogen nodig.
schrljdmg proceskosten wegens volgen
njksregeling reguliere rechtsbescherming.
Beide rnogehjke ontwikkelingen kunnen
nog niet worden gekwantrficeerd voor
2019, daarom bedrag 2018 aangehouden.

8. € 2.136.700 Ambitieuze raming opbrengsten verval- € 427.500 Door de strakke invordering kan de betaal- 40% € 170.000
gmgskosten moraal verbeteren en de opbrengst verval-

grngskosten achterblijven
9. € 300.000 Extern opgelegde aanpassingen m de ba- € 300.000 Niet te voorkomen en enkel door vroeqtijdrq 50% c 150.000

sisgegevens. veranderde wetgeving op inspelen en extra middelen te compense-
ren

10. € 900.000 Boete datalek, hackersaanvallen € 200.000 Aanvullende kosten door productieverhes 50% € 100.000
wegensverstoring ICT-infrastructuur

ll. n.n.b. BsGW levert te lage kwanten n.n.b. Suboptrmallsatre indien kwaliteit processen n.n.b.
BsGW niet op orde zijn.

Benodigde weerstandsvermogen
C 592.500

Percentage weerstandsvermogen /
(netto)begroting ca. 40/o
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Tabel: Rísico's en beheersmaatregelen m.b.t. de deelnemers

Totale risico voor alle deelnemers gezamenlijk, geen uitsplitsing per deelnemer.

Risico's 1 IMogelijk(e) effect(en) Mogelijk(e) oorza(a)k(en) Beheersmaatregel( en)

* ' (delen, verzekeren, terugdrin-
UI gen, beperken)
C 1

111 E
@@@@@@@ M

1. Hogere dan verwachte kosten bij 1 Hogere kosten voor deelne- K a. uittredenvan bestaande deelne- 1. Een deelnemer kan uittreden
BsGW mer / deelnemers mer/ samenwerkingspartner mits de daaraan verbonden dl-

b. toetreden van nieuwe deelnemer recte en indirecte kosten door de
die proces niet op orde heeft uittrederworden vergoed. Con-

form opgenomen in de GR. (a)
2. uitvoering 0-metingkwaliteit

proces en data. Extra kosten
voor transitievan niet op orde
zijnde administraties/ processen
van nieuwe deelnemers worden
op basis van de UVO in rekening
gebracht bij nieuwe deelnemer.
(b)

2. Meningsverschillen tussen deelne- 1 Suboptimaal functionerend K a. belangentegenstelling tussen deel- 1. Benoemen van een mediation-
mers bestuur / conflicten tussen nemers procedure.

deelnemers 2. Democratische besluitvorming
(stemverhoudingen).

3. Niet tijdige of niet volledige (ook: te 1 Rente- / opbrengstverliezen G a. niet tijdig of onvoldoende kwaliteit 1. Afspraken over tijdigheiden
lage) oplegging van heffingen en/of voor de deelnemers aangeleverde gegevens kwaliteitvan de heffing en af-
inningen b. verstoorde bedrijfsvoering BsGW drachtworden gemaaktin het

Waardering: (brand, IT, dataverlies/-fout) Uitvoeringsovereenkomst(UVO)
.

(a)
Niet tijdig opleggen - rente- 2. De handelwijze bij het in gebreke
risico: max. een maand ver- zijn/blijvenwordt in de uitvoe-
traging geld op de markt ringsovereenkomst (UVO) gere-
brengen, 240 Mio/jr tegen geld. (a)
5% == lMio brutorisico / 3. Opstellen door BsGW van risico-
mnd. analyse voor de bedrijfsvoering

van BsGW. (b)
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Niet volledig opleggen / te
laag opbrengstenrisico:
naar schatting 100K brutori-

i

SICO.
4. Een afwijking van de inschatting 1 Rente- / opbrengsttegenval-G a. Economische recessie: 1. Ontwikkelingen in de populatie

(prognose) van het aantal en de Iers voor de deelnemers Als gevolg van de nog altijd voor- van belastingplichtigen moruto-
omvang van de opleggingen van schrijdende economische crisis ren en de gevolgen hiervan in de
heffingen en/of inningen t.o.v. het Brutorisico: m.n. bij de (150 loopt de deelnemer financiële risi- opbrengsten- en afdrachtenprog-
daadwerkelijke aantal en omvang. grote) bedrijven, 1,3 M10 co's op onder andere het gebied nose opnemen, zodat deelne-

(basis 2009, max. onvoor- van inbaarheid van openstaande mers hiermee rekening kunnen
zienbare recessie en afwij- vorderingen en kwijtschelding be- houden in hun tariefsbepaling.
kmg prognose tov werkelijk- lastingen 2. Het aanhouden van een weer-
heid). standsreserve die in de periode

tussen de daling van het aantal
belastingplichtigen en bijstellen
van de tarieven kan compense-
ren.

s. Niet behalen van schaalvoordelen 2 Hogere kosten dan begroot K e+-rntndcr nieuwe toetredersdan ver t-L;:i;:igdrempeligetoetreding.
op termijn voor de deelnemers wacht @@@@@-Toetreding aantrekkelijkvoor

l:r.-geen goede ofsprokcn met nieuwe nieuwe deelnemers.
deelnemers m.b.t. overname per -3-:--PR & rnarkctlnq.
sonccl

6. Overschrijding van begroting door 2 Reserves moeten worden M a. geen goede bedrijfsvoering/ P&C 1. Aanhouden van voldoende (maar
BsGW aangesproken cyclus: 'verrassingen'in de financi- niet teveel) weerstandsver-

Zwaardere lasten voor deel- ele huishouding van BsGW mogen.
nemers b. externe oorzaken: bijv. wetswijzi- 2. Taakstellende budgetten gekop-

gingen peld aan een strakke control.
Brutorisico 200K * 3. Goede interne control bij BsGW.

4. Heldere afspraken worden vast-
gelegd in kostenverdeelsystema-
tiek.

* Kans van optreden: 1: 0%-10%
2: 11%-25%
3: 26%-50%
4: 51%-100%

** Impact:
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Bijlage 10: Bijdrage waterschap Limburg volgens BBP-opzet

Bijdrage 2019 Waterschap Limburg conform BBP-indeling Totaal bijdrage
Netto Zuiverings- Watersys- Totaal

beheer teembeheer
2019 1.587.250

ve
Heffing en invordering 1.508.583 2.688.643 4.197.226

31 Belastingheffing 3.035.355 932.461 2.102.893 3.035.355
31 1 kostentoedetmoen belastingverordeningen 41.396 41.396 41.396
31 2 aanslagen hurs houdens en forfajterre bedrursrutmten 320.234 158 790 161 444 320 234
31.3 aanslagenzuiveringsheffingoverige bedrijven 502.914 502.914 502914
31 4 aanslagenwatersysteemheff.gebouwd, ongebouwd en natuur 1 587.515 1 587 515 1 587.515
31.5 aanslagenverontremrgrngsheffmg
31 6 verzoek@ bezwaar-/ beroepschrifthurshoud.,'forfart.bednjfsrurrnten 234 016 116 038 117.978 234 016
31 7 bezwaar-/ beroepschriftenzurvermgsheff ov bednjven 154 719 154 719 154.719
31 8 bezwaar-/beroepschnftenwatersysteemheff. gebouwd, ongebouwd en natuur 194.561 194.561 194 561
31 9 bezwaa r-/beroepschnftenve rontrerrugmgsheffmg

3 2 Invordering 1.161.871 576.121 585.750 1.161.871
32.1 betalmgsverwerkmgaanslagen 279.177 138 432 140 745 279 177
32.2 kw ijtscheld,ng 160 116 79.395 80 722 160 116
32.3 mvordenngsmaatregelenaanslagen 722.578 358 295 364 283 722.578
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Bijlage 11: Productieaantallen kostenverdeelmethode
Productie aantallen Gemeente Beek Gemeente Beesel Gemeente Bergen

Aantalaanslagregels 31 000 26 850 24 650
AantalWOZ-objecten 8 250 7 630 6 500
Aantalaanslagbrljetten 15 000 8 300 9 100

Aantalklantcontacten 3 442 2.833 2 800

Productie aantallen Gemeente Brunssum Gemeente Echt-Susteren Gemeente Eijsden-Margraten
Aantalaanslagregels 65 100 52 000 108 150

AantalWOZ-objecten 16.350 17 500 13.250
AantalaanslagbrlJetten 18 800 14 000 50 300
Aantalklantcontacten 6 073 6 698 5.217

Productie aantallen Gemeente Gennep Gemeente Gulpen-Wittem Gemeente Heerlen
Aantalaanslagregels 45 450 25.200 209 000
AantalWOZ-obJecten 8 500 7 750 54 700
Aantalaanstaobujette» 14 850 7.500 59 500
Aantalklantcontacten 3 595 3 012 18.515

Productie aantallen Gemeente Kerkrade Gemeente Landgraaf Gemeente Leudal
Aantalaanslagregels 147 100 80 300 50 500
AantalWOZ-obJecten 28 100 19 750 18 000
Aantalaanslaobrljetten 50 700 23.700 17 000
Aantalklantcontacten 8 481 7 918 7 634

Productie a a ntalle n Gemeente Maas9ouw Gemeente Maastricht Gemeente Meerssen
Aantalaanslagregels 50 000 276 000 76 690
AantalWOZ-objecten 12 500 69 600 9.580
Aantalaanslagbrljetten 14 900 69 750 10.500
Aantalklantcontacten 5 054 25 316 4 190

Productie aantallen Gemeente Nederweert Gemeente Nuth Gemeente Onderbanken
Aantalaanslagregels 31 350 23.300 16 700
AantaI WOZ-obJecten 8 200 7 500 4 050
Aantalaans+agbrljetten 14 100 14 600 5 000
Aantalklantcontacten 3 400 3 266 1.657

Productie aantallen Gemeente Peel en Maas Gemeente Roerdalen Gemeente Roermond
Aantalaanslagregels 59 200 38 500 100.500
AantalWOZ-Objecten 22 100 11 000 30 000
Aantalaanslagbujetten 21 900 13.000 36 500
Aantal klantcontacten 8 983 4 493 11 575

Productie aantallen Gemeente Schinnen Gemeente Simpelveld Gemeente Sittard-Geleen
Aantalaanslagregels 30 700 22 550 212 000
AantalWOZ-obJecten 6 340 5 700 51.900
Aantalaanslagbrljetten 16 950 6 600 70 500
Aantal klantcontacten 2 694 2 270 19 554

Productie aantallen Gemeente Stein Gemeente Vaals Gemeente Valkenburg aan de Geul
Aantalaanslagrege(s 60 500 33. 100· 26 750
AantalWOZ-objecten 12 900 6.300 9 850
AantalaanslagbilJetten 12 500 15.600 8 650
Aantal klantcontacten 5 330 2 050 3 465

Productie aantallen Gemeente Venlo Gemeente Voerendaal Gemeente Weert
Aantalaanslagregels 165 000 25 300 74.200
AantalWOZ-objecten 56 000 6 250 25 080
Aantalaanslagbrljetten 53 000 7 300 25 900
Aantal klantcontacten 51 500 2 634 10 106

Productie aantallen Waters@@@hap Limburg Totaal BsGW
Aantalaanslagregels 1 800 000 3 987.640
AantalWOZ-objecten 0 561 130

Aantalaanslagbrtjetten 594.000 1 300 000

Aantal klantcontacten 198 500 442 255

Aanslagregels Parkeerbelasting
GemeenteHeerlen 6 100

GemeenteKerkrade 716

GemeenteMeerssen 900

GemeenteRoermond 4 000

GemeenteSittard-Geleen 4 325

GemeenteVenlo 17 000

GemeenteWeert 4 235

Totaal BsGW 37 276
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Bijlage 12: Berekend EMU-saldo

Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting
Bedragenx € 1.000

2018 2019 2020 2021 2022 2023

Exploitatiesaldo voor toevoeging aan c g. onttrekking uit
1 0 0 0 0 0 0
reserves

2 Afschrijvingen ten laste van de explortatre 261 261 261 261 261 261
Bru@@o d_otat1es aan de post voorzieningen ten laste van de

3 0 0 0 0 0 0
@e xptoitatre

Uitgaven aan investeringen m (unjrnatenele vaste activa4 -300 300 -300 300 -300 -300' die op de balans worden geactiveerd
De rn mindering op onder 4 bedoelde investeringen

5 gebrachte ontvangen bijdracen van het R1Jk, de Provmcies. 0 0 0 0 0 0
De Europse Unie en overigen
Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen m (imjmate nele6a ,.,._,.,.VVt-''-'t-' @@@ 0 0 0 0 0 0vaste actrva
Boekwinst op desinvesteringen m (im)materiele vaste6b 0 0 0 0 0 0
a ctrva

Uitgaven aan aankoop van grond en uitgaven aan bouw-,
7 0 0 0 0 0 0
woonriJp

Sa Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkooppnjs ) 0 0 0 0 0 0

8b Boekwinst op grondverkopen 0 0 0 0 0 0
,

9 Betalingen ten laste van de voorzieningen 0 0 0 0 0 0

Betalingen die niet via de exptoitatre lopen, maar
10

rech.tstreeks t@ n 1@.ste va @ de, '.ese_rve @ wor@en_ g_e_bracht 0 0 0 0 0 0
en die nog niet vallen onder één van de andere genoemde
posten

11 Boekwinst b1J verkoop van effecten 0 0 0 0 0 0

Berekend EMU-saldo -39 -39 -39 -39 -39 -39
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Bijlage 13: Geprognosticeerde balans 2018

'
Immatenele vaste activa (1)

Kosten voor onderzoek en ontwikkeling 415 433 433

Immatenele vaste activa in uitvoermg (2) 713 686 686

Materiele vaste activa (3)
Kantoorinventaris 112 99 99

"

Vorderingen (4)
Vorderingen op openbare lichamen 63 100 100
Overige vorderingen 0 0 0

l.rqurde middelen (5) 1.926 2.711 2.709

Overlopende activa (6) 2 800 1.300 1.300

!

Algemene reserve 593 160 160
Resultaat boekjaar -433 0 0

Voorzieningen (8)
Voorziening proceskosten 593 0 0

Voorziening vervroegd pensioen 35 33 31

o

'-

Kortlopende schulden (9)
Lening kort 715 0 0

Crediteuren 704 848 848
Belastingen en sociale lasten 682 750 750
Overige schulden 2 460 2.227 2.227

' >_,,:·

Overlopende passiva ( 10) 680 1.312 1.312

t s-

'-/-': @,'
,..

@@,:
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