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Raadsvergadering 
02-06-2020 

 
Agendapunt: 0 

 
ja 

Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de 
conceptbegroting 2021 en concept-meerjarenbegroting 2022-
2025 en kennisname van de kaders van 2021 en de voorlopige 
jaarrekening 2019 van de Belasting samenwerking Gemeenten en 
Waterschappen (BsGW) 
 
 
 
 
Van:  

 
College (portefeuillehouder Wilms) 
 

Voorstel: 
 
 

Voorgesteld wordt om: 
1. De raad in de gelegenheid te stellen tot het al dan niet 

indienen van een zienswijze over de conceptbegroting 
2021 inclusief ontwerp-meerjarenraming 2022-2025 van 
de BsGW. 

2. De algemene financiële en beleidsmatige kaders 2021 van 
de BsGW voor kennisgeving aan te nemen. 

3. De voorlopige jaarrekening 2019 van de BsGW voor 
kennisgeving aan te nemen. 

 

Bijlagen: 
 
 
 
 
 

Bijgevoegd:  
1. Aanbiedingsbrief ontwerp-begroting 2021 
2. Ontwerp begroting 2021 BsGW en ontwerp MJR 2021 - 

2025  
3. Aanbiedingsbrief kadernota 2021 MJR 2021-2025 
4. Kadernota Begroting BsGW 2021 MJR 2021-2025 
5. Aanbiedingsbrief voorlopige jaarrekening 2019 
6. Voorlopige jaarrekening 2019 BsGW 

 
Ter inzage: 

n.v.t.. 

 
 
Namens het college van burgemeester en wethouders, 
De secretaris, 
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Toelichting 
Voorstel tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de 
conceptbegroting 2021 en concept-meerjarenbegroting 2022-
2025 en kennisname van de kaders van 2021 en de voorlopige 
jaarrekening 2019 van de Belasting samenwerking Gemeenten en 
Waterschappen (BsGW) 
 
 
 
Inleiding: 
 
Het Dagelijks Bestuur (DB) van de BsGW legt de conceptbegroting 2021 en ontwerp-
meerjarenraming 2021-2025  voor aan de gemeenteraad van de gemeente Maasgouw. De raad 
kan besluiten al dan niet (een) zienswijze(n) in te dienen. Eventuele zienswijzen worden 
aangeboden aan het DB van de BsGW. 
 
Het college speelt hierin geen formele rol. Wel kan het college aan de raad suggesties doen voor 
(een) eventuele zienswijze(n).  
 
In haar vergadering van 13 februari 2020 heeft het DB van de BsGW de begroting 2021 en de 
meerjarenraming 2022-2025 in ontwerp vastgesteld. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid 
gesteld om eventuele zienswijzen ten aanzien van voorliggende begroting en meerjarenraming 
kenbaar te maken. Het Algemeen Bestuur van BsGW vergadert hierover op 25 juni zodat zo nodig 
een eventuele zienswijze in deze vergadering ingebracht kan worden. 
 

Beslispunten: 
 

1. Het al dan niet indienen van een zienswijze over de conceptbegroting 2021 en ontwerp-
meerjarenraming 2022-2025 van de BsGW 

2. De algemene financiële en beleidsmatige kaders 2021 van de BsGW voor kennisgeving aan 
te nemen. 

3. De voorlopige jaarrekening 2019 van BsGW voor kennisgeving aan te nemen 
 
 

Argumenten: 
 
1.1 De begroting 2021 van de BsGW is gebaseerd op de in de kadernota 2021 geformuleerde     
           uitgangspunten en zijn als volgt geconcretiseerd: 

• Een sluitende begroting en meerjarenraming 
• Een sobere en doelmatige begroting en meerjarenraming om de bijdrage van de 

deelnemers zo laag mogelijk te houden 
• Voorbereidingen van het waarderen van woningen op gebruiksoppervlakte. Vanaf             

1 januari 2022 is er een verplichting om woningen te waarderen op basis van de 
gebruiksoppervlakte in plaats van de huidige methode op basis van bruto inhoud. De 
voorbereidings- en implementatie kosten zullen verrekend worden met de individuele 
gemeenten, op basis van een per gemeente op te stellen plan van aanpak inclusief 
kostenraming 

• Indexering voor loonontwikkeling (3,0%) en producten en diensten (2,0%) gebaseerd op de 
meest actuele cijfers 

• De post onvoorzien is 1,4% van het begrotingstotaal. Door het stijgen van het 
begrotingstotaal wordt de post verhoogd met € 2.000 tot € 302.000. 
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• Het benodigde weerstandsvermogen is conform besluitvorming gebaseerd op een jaarlijks 
bij het opstellen van de begroting uitgevoerde risicoanalyse.  

• Financiële consequenties van zekere ontwikkelingen en bestuursbesluiten worden in de 
begroting meegenomen. Zekere ontwikkelingen, waarvan de (financiële) effecten nog 
een mate van onzekerheid hebben, worden zo veel mogelijk gekwantificeerd.  
Mogelijke ontwikkelingen worden alleen voor zover dat is in te schatten in de begroting 
meegenomen.   

 
Het college adviseert om geen zienswijze in te dienen. 

 

2.1 Door de BsGW is een Kadernota begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2025 vastgesteld    
      en bij de begroting 2021 gevoegd.  
      De kadernota 2021 wordt conform de GR BSGW alleen ter kennisname aan de raden  
      aangeboden. De door BsGW vastgestelde kaders vormen de basis voor de voorliggende  
      begroting. Alleen de begroting 2021 wordt formeel geautoriseerd inclusief de bijdrage per 
      deelnemende gemeente. De meerjarenraming geeft dus alleen een structurele doorkijk van 
      2022 en volgende jaren. 
 

3.1 Door de BsGW is een voorlopige jaarrekening 2019 ingediend. Deze jaarrekening heeft een        
      positief resultaat van € 13.000.  Het Algemeen Bestuur van BsGW zal in haar vergadering van 
      25 juni 2020 de jaarrekening 2019 vaststellen. 
 
Kanttekeningen: 
 
1.1 De proceskosten blijven hoog nadat het sinds 2014 rendabel is geworden voor zogenaamde 

WOZ-bureaus om namens burgers bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde, waarbij deze 
bureaus de tegemoetkoming proceskosten ontvangen. Dit heeft landelijk geresulteerd in een 
forse stijging van de proceskosten. 
Een internetconsultatie over het ontwerpbesluit ten aanzien van een wijziging in het Besluit 
proceskosten bestuursrecht is gaande. Dit ontwerpbesluit verhoogt de 
proceskostenvergoeding die de burger krijgt als hij met succes een overheidsbesluit 
aanvecht bij de bestuursrechter. Het gaat om een verhoging van de standaardbedragen met 
40% als de burger procedeert met bijstand van een advocaat. Ook krijgt de bestuursrechter 
een explicietere bevoegdheid om een hogere vergoeding toe te kennen dan het 
standaardbedrag als hij vindt dat de overheid in een concrete zaak evident onredelijk is 
geweest voor de burger. De wijzigingen kúnnen leiden tot hogere proceskostenvergoedingen 
voor de burger die gelijk krijgt bij de bestuursrechter. Vooralsnog worden geen extra kosten 
voorzien en wordt hiermee geen rekening gehouden in de begroting. 

 
Samenhang met andere Beleidsdocumenten:  
 
Toetreding tot de gemeenschappelijke regeling BsGW (vastgesteld 20 december 2012). 
 
Communicatie:  
 
Het standpunt van de raadscommissie van 19  mei aan de BsGW kenbaar te maken. Dit standpunt 
in de raadsvergadering van 2 juni bekrachtigen. 
 

Financiën 
 
Per saldo bedragen de begrote netto-kosten, de totale gemeentelijke bijdragen, in 2021             
€ 19.455.000 . Dit is een stijging van € 567.000 (3,0%) als gevolg van de mutaties: 

• Loonindexering en indexering goederen en diensten   €    538.000 
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• Uitbreiding dienstverlening aan deelnemers   €      29.000   
Totaal         €    567.000 

 
De bijdrage 2021 in de meerjarenbegroting van de gemeente is geraamd op € 311.000. In 
voorliggende BsGW-begroting 2021 wordt een bijdrage van € 310.000 gevraagd.  Voorgesteld 
wordt om dit afrondingsverschil vooralsnog niet te wijzigen in de begroting. 
 
Door de BsGW is een voorlopige jaarrekening 2019 ingediend. Deze jaarrekening heeft een        
positief resultaat van € 13.000.  Het Algemeen Bestuur van BsGW zal in haar vergadering van 25 
juni 2020 de jaarrekening 2019 vaststellen.  
 
Planning en uitvoering: 
 
N.v.t. 
 

Bijlagen: 
 
 

1. Aanbiedingsbrief ontwerp-begroting 2021 
2. Ontwerp begroting 2021 BsGW en ontwerp MJR 2021 - 2025  
3. Aanbiedingsbrief kadernota 2021 MJR 2021-2025 
4. Kadernota Begroting BsGW 2021 MJR 2021-2025 
5. Aanbiedingsbrief voorlopige jaarrekening 2019 
6. Voorlopige jaarrekening 2019 BsGW 

 
 
  
 Team: Bestuurszaken, Strategie & Control 
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Raadsvergadering 02-06-2020 
 

BESLUIT 
het al dan niet indienen van een zienswijze over de concept-begroting 2021 en concept-
meerjarenbegroting 2022-2025 en kennisname van de kaders van 2021 en de voorlopige 

jaarrekening 2019 van de Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). 
 
 
 
De raad van de gemeente Maasgouw, 
 
 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 
 
 
B E S L U I T : 
 
 

1. De raad in de gelegenheid stellen tot het al dan niet indienen van een zienswijze over de 
conceptbegroting 2021 inclusief concept-meerjarenraming 2022-2025 van de BsGW; 

2. De algemene financiële en beleidsmatige kaders 2021 van de BsGW voor kennisgeving aan 
te nemen; 

3. De voorlopige jaarrekening 2019 van de BsGW voor kennisgeving aan te nemen. 
 
 
 
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maasgouw, 
d.d. 02-06-2020. 
 
 

De raad voornoemd;  
De griffier, De voorzitter, 
  
  
  
  
H.M.L. van Soest S.H.M. Strous 
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