Gemeente fì Bergen op Zoom

Aan de leden en burgeneden
van de gemeenteraad
van Bergen op Zoom
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Uw kenmerk
Uw brief
Onderwerp:

6e wijziging GR BWB

Ons kenmerk

U18-016229

Datum

Beh. door

D. Van de Graaf

Doorkiesnr.

Afdeling

Concernstaf

Bijlage(n)

0164- 277552

Beste mevrouw, meneer,
In de Algemene Commissievergadering van 8 november 2018 is gesproken over het raadsvoorstel RVB18-006, waarin
wij de raad onder anderen hebben gevraagd ons toestemming te verlenen voor het wijzigen van de Gemeenschappelijke
Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant, zodat in het vervolg niet iedere wijziging van de begroting van de BWB
automatisch aanleiding geeft bij de deelnemers tot het volgen van een zienswijzeprocedure.
ínhoud van de voorgestelde wijziging:
1. Voor een wijziging van de begroting waarbij de omvang van het totaal bedrag (de som) van de reeds
vastgestelde bijdragen van de deelnemers niet wijzigt is een gelegenheid tot het inbrengen van zienswijzen door
de gemeenteraden en het AB van het waterschap niet nodig.
2. Mocht de wijziging voor een deelnemer tot een aanzienlijke wijziging van de bijdrage leiden dan kan het AB van
de BWB alsnog beslissen dat de zienswijze procedure toch wordt toegepast.
In casu gaat bij onderdeel 2 om de toevoeging van lid 10 aan artikel 30 van de GR. Daarin zou dan komen te staan:
“10. Het algemeen bestuur kan indien de omvang van het totaal bedrag als bedoeld in lid 9 niet wijzigt, in afwijking van lid
9, besluiten dat lid 8 wordt toegepast als sprake is van een aanzienlijke wijziging van een bijdrage voor een deelnemer
en deze deelnemer verzoekt om toepassing van de zienswijze procedure als bedoeld in lid 8”.
Een deel van de commissie meende dat het woord ‘kan’ in dit artikellid gewijzigd zou moeten worden in ‘zaľ. De
portefeuillehouder heeft toegezegd de raad nog voor 13 november 2018 te informeren over de consequenties en het
proces, ingeval een raadsmeerderheid dit aangepast zou willen zien.
De voorgestelde wijziging is aan alle (12) deelnemers voorgelegd. Het Waterschap en de gemeenten Halderberge,
Oosterhout, Etten-Leur, Moerdijk en Woensdrecht hebben daar inmiddels mee ingestemd. In de gemeenten Zundert,
Dongen en Roosendaal wordt de gemeenteraden deze maand voorgesteld om met de wijziging in te stemmen. In
Rucphen gebeurt dat volgende maand.
Van Breda nog geen reactie.
Artikel 38, lid 4, van de GR bepaalt: “Een wijziging van de regeling is tot stand gekomen wanneer tweederde van de
deelnemers op de wijze als vermeld in lid 2 zich daarvoor heeft verklaard”. Op een deelnemeraantal van 12 betekent dit
dus dat de wijziging van de regeling tot stand is gekomen als tenminste 8 deelnemers daarmee ingestemd hebben.
Dat aantal wordt, gelet op het bovenstaande, naar verwachting gehaald.
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Het staat u uiteraard vrij om ons geen toestemming te verlenen, maar uit het vorenstaande leiden wij af dat de 2/3
meerderheid zal worden gehaald, wat betekent dat de wijziging tot stand zal komen.

Met vriendelijke groet,
Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom,
Namens het college,

Mevr. Drs. A.J.A.M. Stinenbosch - Kools
Wethouder.

