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Geacht Bestuur, geachte Raad, 

 

Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting 2022 en de ontwerp-meerjarenraming 2022-2026 van de 

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) aan. 

 

In haar vergadering van 11 februari 2021 heeft het dagelijks bestuur van BsGW de begroting 2022 + 

de meerjarenraming 2022-2026 in ontwerp vastgesteld. Overeenkomstig artikel 24 van de Gemeen-

schappelijke Regeling van BsGW ontvangen de raden van de deelnemende gemeenten en de alge-

mene besturen van de deelnemende waterschappen deze ontwerpbegroting en -meerjarenraming en 

worden in de gelegenheid gesteld om hun eventuele zienswijze hierover naar voren te brengen. 

 

Wij verzoeken u hierbij uw zienswijze uiterlijk 31 mei aan het dagelijks bestuur kenbaar te maken. 

 

Na kennis te hebben genomen van uw zienswijze zal het dagelijks bestuur van BsGW de begroting en 

meerjarenraming aanbieden ter vaststelling aan het algemeen bestuur in haar vergadering van 24 

juni 2021. Nadat de begroting is vastgesteld zendt het algemeen bestuur de begroting en meerjaren-

raming aan de raden van de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Sus-

teren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, 

Maastricht, Mook en Middelaar, Meerssen, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpel-

veld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Voerendaal, Weert en het alge-

meen bestuur van het Waterschap Limburg.  

 

Het dagelijks bestuur zendt de definitief vastgestelde begroting 2022 en meerjarenraming 2022-2026 

vóór 15 juli 2021 aan Gedeputeerde Staten.  
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Het Dagelijks Bestuur BsGW     Roermond, 11-02-2021 

        
N.M.J.G. Lebens, directeur     M.H.E. Pelzer, voorzitter 


