Commissie Middelen en Bestuur
Agendapunt 11 Zienswijze ontwerp begroting 2021 en ontwerp meerjarenramig
2021-2025 BsGW
D66
Vraag
De begroting van de GR heeft directe invloed op de gemeentelijke begroting van de gemeente Weert.
Waarom is het voorstel aan de raad om kennis te nemen van de begroting in plaats van dat de raad
instemt met de begroting?
Antwoord
Deze werkwijze is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Het algemeen bestuur van
de BsGW (AB BsGW) stelt de begroting BsGW vast doch alvorens dat te doen worden de algemene
besturen van alle deelnemers (gemeenteraden en algemeen bestuur waterschap) in de gelegenheid
gesteld hun zienswijzen op de nog niet vastgestelde begroting te geven.
Vraag
Het voorstel geeft onder punt 2 aan: de eventuele zienswijze verwoord aan het dagelijks bestuur kenbaar
te maken. Waar zijn deze zienswijze vanuit college? Bijlage 5 is namelijk niet toegevoegd aan het
voorstel.
Antwoord
Deze was abusievelijk niet bij de agendastukken gevoegd. Dit is inmiddels hersteld.
Vraag
Waarom is de jaarrekening 2019 niet toegevoegd aan dit raadsvoorstel?
Antwoord
De jaarrekening BsGW wordt pas 25 juni door het Algemeen Bestuur vastgesteld.
Vraag
Wanneer is de uitkomst van het geschil met het Waterschap voorzien?
Antwoord
De verwachting is dat er na de zomer een compromisvoorstel gereed ligt.
Vraag
Welke effect kan dit geschil hebben op de inwoners van Weert? Is het mogelijk dat de kosten voor de
inwoners van Weert stijgen hierdoor?
Antwoord
Dit is nog niet duidelijk, maar zou kunnen leiden tot een kostenstijging. Het effect hangt af van de
gevolgen die dit al dan niet heeft op de kostenverdeelmethode van Bsgw. Mocht op basis van de
kostenverdeelmethode de gemeentelijke bijdrage stijgen dan kán dit (indirect) leiden tot stijgende kosten
voor de inwoners.
Vraag
Op welke wijze raakt de Coronacrisis de BsGW?
Antwoord
Dat is nog niet in zijn volle omvang duidelijk. Ze hebben veel werk aan het uitstellen van het eigenlijke
werk: heffen en invorderen ten behoeve van de afdrachten aan onze deelnemers. Het afdoen van WOZbezwaren vergt momenteel, los nog van de enorme toename van het aantal bezwaarschriften, meer tijd
als gevolg van het niet kunnen uitvoeren van inpandige opnames, waar-voor BsGW tenminste deels een
pragmatisch alternatief gevonden heeft. Ook de invordering zal meer tijd en een langere doorlooptijd
vragen.
Vraag
In hoeverre kan de Corona epidemie invloed hebben op het weerstandsvermogen?
Antwoord
Als er veel extra kosten ontstaan die niet bij de gemeenten in rekening worden gebracht, kan dat effect
hebben op het weerstandsvermogen.
Vraag
Wanneer is duidelijk of en hoeveel de mogelijk hogere bijdrage gaat zijn?
Antwoord
Dat is afhankelijk van de maatregelen die door het Rijk en de gemeenten worden genomen. De
maatregelen die BsWG treffen, lopen nu tot 30 juni. Als die niet verlengd worden, schatten we in dat na

de zomer duidelijk zou kunnen zijn wat de financiële effecten zijn. Op termijn kunnen er echter ook nog
effecten ontstaan als gevolg van de economische situatie die na de Corona crisis ontstaat.
Vraag
Is het mogelijk dat deze verzwaring / hogere bijdrage voelbaar gaat zijn voor de Weerter burgers?
Antwoord
Ja, afhankelijk van de (politieke) keuzes die daarin gemaakt worden

