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BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en 
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6042 JX  ROERMOND 

Weert, 5 juni 2019

Onderwerp : zienswijze ontwerpbegroting BsGW 2020 en de 
ontwerpmeerjarenraming 2020-2023Uw kenmerk : BS19.0443

Ons kenmerk : 718998/723831

Geacht dagelijks bestuur,

In uw brief van 28 maart 2019 vraagt u om onze zienswijze kenbaar te maken ten 
aanzien van de ontwerpbegroting 2020 en de ontwerpmeerjarenraming 2020-2023 van 
de Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). 

In de raadsvergadering van 5 juni 2019 heeft de raad gesproken over de 
ontwerpbegroting BsGW 2020 en de meerjarenraming 2020-2023. De raad kan zich op 
hoofdlijnen hierin vinden, met inachtname van het volgende. 

De eerste opmerking betreft het ophogen van de post onvoorzien. Op basis van de 
ingezette koerswijziging voor het opstellen van de begroting (die afwijkt van de 
Kadernota 2020) zijn alle te voorziene ontwikkelingen en risico’s, ook de ontwikkelingen 
en risico’s waarvan de (financiële) effecten nog een mate van onzekerheid hebben, 
gekwantificeerd en opgenomen in de (meerjaren)begroting van BsGW. Daarnaast is de 
post onvoorzien aanzienlijk verhoogd zonder concrete onderbouwing. Dit laatste vinden 
wij niet noodzakelijk, aangezien met onzekere financiële effecten al in de begroting 
rekening is gehouden.

De tweede opmerking is dat we een risico zien als het gaat om de 
kostenverdeelmethodiek tussen alle deelnemers aan BsGW. De huidige 
kostenverdeelmethode wordt immers inmiddels zwaar betwist – en dat met 
escalatiedreiging via de provincie - door het waterschap Limburg. Een andere 
kostenverdeling heeft dan mogelijk financiële gevolgen voor de gemeente Weert.

Uit de begroting blijkt alleen uit de paragrafen weerstandsvermogen en risicobeheersing 
en uit de mededeling van het Algemeen Bestuur aan het Dagelijks Bestuur van 1 maart 
2019 dat sprake is van aanvullende gemeentelijke bijdragen om het 



weerstandsvermogen op peil te brengen. In de tabellen met de gemeentelijke bijdragen 
in de begroting komt dit echter niet tot uitdrukking. Navraag hierover biedt ook geen 
verdere duidelijkheid. Voor gemeenten is niet duidelijk of ze hier in 2020 wel of niet 
rekening mee moeten houden.

In onze laatste zienswijze hebben wij het bestuur van BsGW verzocht om met betrekking 
tot termijnen rekening te houden met de planning- en controlcyclus cyclus van de 
gemeenten. Graag vernemen wij op korte termijn hoe u hieraan vorm gaat geven.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,

G. Brinkman                                               A.A.M.M. Heijmans
secretaris                                                   burgemeester


