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Geachte leden en duoburgerleden,

De Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) voert voor een aantal gemeenten plus het Waterschap in West-Brabant
de heffing en invordering van belastingen uit.
Onlangs is het bericht in de media verschenen dat de Ondernemingsraad van de BWB zijn taak heeft neergelegd. Naar
aanleiding hiervan heeft het Dagelijks Bestuur van de BWB een brief opgesteld om colleges en raden van de aan de
BWB deelnemende gemeenten te informeren over de ontstane situatie en de genomene maatregelen. Deze brief treft u
bijgevoegd aan.
Het leek mij goed u hiervan in kennis te stellen.

burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom ,
llege,

.J.M. Coppens

Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR Bergen op Zoom
E stadskantoor@bergenopzoom.nl

Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
1 www.bergenopzoom.nl

T140164
F (0164) 24 53 56
KvK 20169091

B nv BNG rek. nr. 28.50.00.942
B IBAN NL41BNGH 0285000942
B BIC: BNGHNL2G

Belasti ngsa menwerki ng
West-Brabant

Mededeling
Van
Het Dagelijks Bestuur van de BWB

Aan
Het Algemeen Bestuur van de BWB

Onderwerp
Belastingsamenwerking West-Brabant

Datum
12 november 2014

L.S .
U hebt van ons vernomen dat de Ondernemingsraad van de Belastingsamenwerking West-Brabant
onlangs besloten heeft zijn taak neer te leggen . Dit heeft tot publiciteit geleid. Wij begrijpen dat
daardoor binnen uw gemeenteraden of uw algemeen bestuur vragen kunnen ontstaan . Uiteraard
hebben wij ons als bestuur hierover gebogen en uitgesproken . Wij willen op voorhand benadrukken
dat de recente gebeurtenissen geen invloed hebben op de uitvoering van de belastingtaken door de
BWB .
Relatie en sfeer tussen directie en de (voormalige) OR blijken verstoord . Medewerkers merken dit
natuurlijk ook, waardoor er een zekere onrust binnen de BWB-organisatie heerst. De oorzaken laten
zich moeilijk raden . Om de onderste steen boven te krijgen en de bodem voor een succesvolle
cultuurverandering te leggen , is besloten dat er nog voor het einde van dit jaar een extern ,
onafhankelijk onderzoek wordt uitgevoerd.
Organisatiestructuur en -cultuur zullen nadrukkelijk onder de loep genomen worden. Alle
medewerkers betrekken we daarbij. Met dit onderzoek willen we het fundament verstevigen voor een
effectieve en dus succesvolle BWB .
Wij kennen de BWB als een slagvaardige uitvoeringsinstantie. De uitvoering van de belastingtaken
verloopt goed . Daar zijn wij als bestuur trots op. Deze ingeslagen weg zullen we met volle kracht
voortzetten, met onze directeur en zijn mensen .
Wij hebben er dan ook alle vertrouwen in dat problemen overwonnen zullen worden en dat de BWB
zich verder zal ontwikkelen langs de lijnen van het strategisch plan 'Naar een toekom stbestendige
BWB'.
Wij nodigen u van harte uit deze brief te delen met de leden van uw raad of uw algemeen bestuur.
Wij hopen hiermee voldoende duidelijkheid gegeven te hebben .
In het vertrouwen u voldoende te informeren , verblijf ik
Namens het Dagelijks Bestuur,

Drs. Th .J.J.M. Schots
Voorzitter

