Vragen D66 m.b.t. BSGW voor de infobijeenkomst

Onderstaand alvast de vragen. Het kan zijn dat er tijdens de vergadering nog een of twee bij
komen, afhankelijk van een overleg wat ik vanavond nog heb over BSGW.

Raadsvoorstel
In het voorstel stond aangegeven dat de behandeling procesmatige knelpunten kent. Dit komt
vaker voor. Als er pas laat een zienswijze gegeven kan worden die dan ter vergadering ingebracht
kan worden, kunnen eventuele aanpassing van de begroting daardoor bijna niet plaatsvinden.
-

Is er een oplossing voor dit probleem?

Kadernota
Per saldo bedragen de begrote netto-kosten- en daarmee de bijdragen - in 2019
€ 16.904.364,-. Dit is een stijging van € 710.000,- ten opzichte van netto-kosten BSGW
2018 na bovengenoemde 1e begrotingswijziging 2018, als gevolg van de volgende posten:
•
•

Loonindexering en indexering goederen en diensten ad € 410.000,-;
Gebruikerskosten overheidsbrede voorzieningen DigiD en Mijn Overheid voor
€ 300.000,-.
Er zijn twee tarieven voor het gebruik van Mijnoverheid en DIgid een hoog tarief en een
laag tarief. Overweegt BSGW haar dienstverlening aan te passen waardoor geen gebruik
meer wordt gemaakt van Mijnoverheid en enkel nog het eigen loket gebruikt wordt?
-

Wat zijn de gevolgen van de beperking van de BTW-koepelvrijstelling voor de
gemeente? Deze ontwikkeling zien wij nergens terug.

-

De proceskosten worden behoorlijk hoog ingeschat. Wat gaat BSGW doen om de kwaliteit
te verbeteren zodat minder aanspraak bestaat op proceskosten?

-

Kan een aanpassing van heffingssystematiek hieraan bijdragen. Een voorbeeld is, het al
dan niet achteraf heffen van tijdvakbelastingen. Dit kan foutieve aanslagen voorkomen.
Is een uitsplitsing van soorten kosten naar type heffing en procesfase beschikbaar?

-

Waarom wordt er voor gekozen om organisatieontwikkelingen niet op te nemen in de
begroting? Volgt er nog een begrotingswijziging waarop een zienswijze mogelijk is?

-

De samenhang tussen diverse lopende trajecten ontbreekt en hierdoor is het lastig te zien
wat de totale gevolgen zijn van de ontwikkeling van BSGW.

Aanvullende vragen
-

Wanneer de gemeente besluit tot aanpassing van de heffingsmaatstaf, grondslagen en
tarieven, wat zijn dan de gevolgen voor de bijdragen. Wanneer bij iedere heffing (m.u.v.
Ozb) bijvoorbeeld wordt gekozen voor een vast tarief, heeft dit direct gevolgen voor de
werkzaamheden die met een heffing gemoeid zijn.

-

Vrijstelling gemeentelijke belastingen. Ligt deze bevoegdheid volledig bij BSGW? Zo ja:
o Hoe beoordeelt BSGW of iemand hiervoor in aanmerking komt?

o
o
o

-

OZB
o

Hoe kan BSGW integraal een afweging maken? In verband met de privacywetgeving mag niet zomaar informatie worden uitgewisseld met bijv. de gemeente.
Hoe zit het met het toepassen van de hardheidsclausule? Dit is toch een collegebevoegdheid?
Er zou vanuit het minimabeleid en schulddienstverlening speciale aandacht
komen/zijn voor ZZP’ers. Op welke manier wordt dit binnen BSGW vorm gegeven?

De WOZ-waarde wordt door BSGW bepaald. Als er bezwaar gemaakt wordt, dan
worden de kosten hiervan doorbelast aan de gemeente. Hoe kan de gemeente
invloed uitoefenen op dit proces/systematiek zodat er minder bezwaren worden
ingediend?

