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Onderwerp

Ontwerpbegroting 2019 en de ontwerp-meerjarenraming 2019-2023 en Kadernota 2019
BsGW

Voorstel

1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2019 en de ontwerp-meerjarenraming
2OI9-2O23 en de Kadernota 2019 BsGW.

2. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen n.a.v. de
ontwerpbeg roting 20 19.

3. De raad te vragen eventuele zienswijze in te brengen.

Inleiding

Vanaf 1 januari 2015 zijn de belastingtaken ondergebracht bij de Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen (BsGW).
Het dagelijks bestuur heeft de ontwerpbegroting 2019 en de meerjarenraming 2OL9-2023
vastgesteld. Deze documenten zijn gebaseerd op de Kadernota 2019. Na kennis te hebben
genomen van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten zal het dagelijks Bestuur
van BsGW de begroting en de meerjarenraming aanbieden aan het algemeen bestuur in
haar vergadering van 22 juni 2018.

Beoogd effect/doel

De raad in de gelegenheid stellen om haar zienswijze over de ontwerpbegroting en de
ontwerp meerjarenraming 2019-2023 kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de
BsGW uiterlijk 15 mei 2018.
Dit is procesmatig niet mogelijk omdat er voor 15 mei geen raadsvergadering meer
plaatsvindt. Toch wordt de raad gevraagd om in de raad van 30 mei een eventuele
zienswijze kenbaar te maken en alsnog toe te zenden aan de BsGW welke dan in de
vergadering van het algemeen bestuur van22 juni kan worden meegenomen.
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Argumenten

Overeenkomstig artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling ontvangen de raden van
de deelnemende gemeente en de algemene besturen van de waterschappen de
ontwerpbegroting en -meerjarerrrarrrirrg varr de BsGW. Zij wurderi irt de gelegettlteid
gesteld om hun eventuele zienswijze hierover naar voren te brengen.
Advies is om de raad voor te stellen geen zienswijze in te brengen en akkoord te gaan met
Ontwerpbegroting 2019 en de ontwerp-meerjarenraming 2Ot9-2O23 en de Kadernota
2019 BsGW,

Kanttekeningen en risico's

N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De bijdragen voot" de gemeente Weert zoals opgenonnen in de ontwerpbegroting 2019 en

de ontwerpmeerjarenraming 2019-2023 van de BsGW passen binnen de hiervoor

-geraamde-bed 
ra gen-i n de-jaarsch ijv-en 20 19.202L v an de be g roti n g 20 1 L

In de begroting 2018 is aangegeven dat er een verdere doorontwikkeling dient plaats te
vinden binnen de BsGW. De hiervoor benodigde middelen (inschatting € 4 miljoen) zijn
niet meegenomen in de ontwerpbegroting 2019.
De financiële consequentie van dit traject raakt de requliere exploitatie van de
bedrijfsvoering van BsGW niet en worden daarom niet opgenomen in de financiële
begroting van BsGW. Voor dit project geldt dat een door de accountant gewaarmerkte
verklaring onderdeel uit maakt van de jaarlijkse verantwoording richting bestuur en
deelnemers.

Uitvoering/evaluatie

Nadat de begroting is vastgesteld zendt het algemeen bestuur de begroting en
meerjarenraming aan de raden van de deelnemende gemeenten en de deelnemende
waterschappen.

Comm unicatie/ partici patie

Kenbaar maken van de zienswijze van de raad aan het dagelijks bestuur van de BsGW.

Overleg gevoerd met

Intern:

Patricia Vos, Beleidsadviseur.

Extern:

Bijlagen:

1. Kadernota 2019
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2. Ontwerp-Begroting BsGW 2019 en de Ontwerp Meerjarenraming 2079-2023
3. Concept raadsvoorstel.
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