
 
 
 
 

MOTIE                                    V.M.2 

 
Onderwerp: BSGW 

 

De raad van de gemeente Weert in vergadering bijeen d.d. 15 november 2017 
 
Overwegende dat: 
 

• wij ons zorgen maken over de BsGW (Belastingsamenwerking Gemeenten en 
Waterschappen Limburg); 

• dit onder andere komt door het antwoord van het college op artikel 40-vragen 
over de OZB; 

• dit antwoord luidt dat inzicht in cijfers niet gegeven kan worden omdat BsGW 
hiervoor een overzicht moet samenstellen; 

• hieraan kosten verbonden zijn; 
• wij geen antwoord van het college krijgen op onze vragen tenzij wij als partij zelf 

deze kosten dragen; 
• dit onacceptabel is; 
• het college op grond van artikel 169 lid 2 van de Gemeentewet verplicht is de 

raad alle inlichtingen te geven die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig 
heeft;  

• het niet aangaat dat het college kosten van het verstrekken van informatie aan 
raadsleden in rekening brengt; 

• BsGW verder, conform de gemeenschappelijke regeling, bij de gemeente een vast 
bedrag per jaar in rekening brengt voor de heffing en de invordering van alle bij 
de BsGW ondergebrachte belastingen; 

• deze kosten vanaf 2018 voor het eerst worden toegerekend aan producten; 
• hierdoor bijvoorbeeld de afvalstoffenheffing stijgt vanwege het opnemen van de 

administratieve kosten van BsgW in de afvalstoffenheffing;  
• er nu geen overzicht is van hetgeen we aan BsGW betalen en hoe zich dit 

verhoudt tot de afspraken die met BsGW zijn gemaakt; 
• een overzicht met alle kosten die wij als gemeente in rekening gebracht krijgen en 

de diensten die wij hiervoor krijgen dit inzicht kan geven, 
 
Draagt het college op: 
 

• nog in 2017 voor de raad in beeld te brengen welke kosten voor welke diensten 
door BsGW in rekening worden gebracht; 

• daarbij aan te geven welke afspraken hierover met BsGW gemaakt zijn; 
• daarnaast aan te geven wat de afspraken zijn over extra dienstverlening, zoals de 

kosten voor de beantwoording van een raadsvraag.  
 

En gaat over tot de orde van de dag. 
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