Raadsnota
Raadsvergadering de dato 21 juni 2021
Onderwerp: zienswijze begroting 2022 en jaarrekening 2020 Gemeenschappelijke Regeling BsGW
Aan de gemeenteraad,
1. Doel, Samenvatting en Advies van het raadsvoorstel
Bij brief van 11 februari 2021 heeft de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen Limburg (verder BsGW) de ontwerpbegroting 2022 doen toekomen.
Uw raad is verzocht om een zienswijze te geven op de ontwerpbegroting 2022 van de BsGW.
Bij brief van 14 april 2021 heeft de BsGW de voorlopige jaarrekening 2020 doen toekomen. Uw raad
wordt verzocht om kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2020.
2. Situatie / Aanleiding / Probleem
Onze gemeente neemt deel aan de GR BsGW. De BsGW voert voor onze gemeente taken uit op het
gebied van waarderen, heffen en invorderen van (een deel van de) gemeentelijke belastingen. In
deze Gemeenschappelijke Regeling is bepaald dat het dagelijks bestuur van de BsGW jaarlijks voor
1 maart de ontwerpbegroting vaststelt en daarna toezendt aan de raden van de deelnemende
gemeenten (en het algemeen bestuur van het waterschap).
Op grond van artikel 68 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen wordt uw raad in de
gelegenheid gesteld om een zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 in te dienen.
3. Relatie met bestaand beleid
Uw raad heeft op 15 december 2014 ingestemd met de toetreding tot de GR BsGW per 1 januari
2015. Met ingang van 2015 wordt de uitvoering van de Onroerende-zaakbelastingen, de rioolheffing,
de afvalstoffenheffing en de hondenbelasting uitgevoerd door de BsGW.
In de raadsvergadering van 14 december 2020 heeft uw raad het college toestemming gegeven aan
het college om in te stemmen met de toetreding van de gemeente Mook en Middelaar tot de
GR BsGW.
Ten slotte voert de BsGW ook de heffing en invordering uit van de bijdragen aan de BIZ-Valkenburg.
De BIZ-bijdragen zijn formeel ingericht als een belasting op grond van de Wet op de
bedrijveninvesteringszones (BIZ-wet).
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4. Gewenst beleid en mogelijke opties
Ontwerpbegroting BsGW 2022
Beleidsmatig is de ontwerpbegroting BsGW voor het jaar 2022 in lijn met eerdere begrotingen.
Focus ligt op kostenbesparingen en efficiency om op deze wijze de voordelen uit de regionale
samenwerking te kunnen halen.
Belangrijke aandachtspunt binnen de BsGW is de oplopende proceskosten (kosten voor de
behandeling van bezwaarprocedures en beroepsprocedures) en de rol van de NCNP-bureaus
daarbinnen (No Cure No Pay). Daar waar mogelijk tracht de BsGW in samenwerking met bestuurders
uit onze regio de landelijke regelgeving op dit gebied te beïnvloeden.
Een ander aandachtspunt binnen de BsGW is het onderwerp Waarderen op gebruiksoppervlakte (voor
waarderingen van WOZ-objecten). Tot deze wijziging is in 2016 besloten door de Waarderingskamer.
Per 1 januari 2022 wordt dit geeffectueerd. In 2022 gaat voor de BsGW dan ook de beheerfase in.
Inhoudelijk wordt dit project uitgevoerd door een werkgroep waarin naast de BsGW ook
verschillende gemeenten deelnemen. Ook de gemeente Valkenburg aan de Geul levert een
inhoudelijke bijdrage aan dit project, met name door inzet van medewerkers die betrokken zijn bij
de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen).
Ten slotte is de harmonisatie van de heffingsgrondslagen van de verschillende belastingsoorten (en
van de verschillende gemeenten) een instrument dat de BsGW wilt inzetten om verdere efficiency
te kunnen doorvoeren in de bedrijfsvoering. In dit proces zullen wij ervoor waken dat dit niet ten
koste gaat van uw autonome bevoegdheid als gemeenteraad om deze heffingsgrondslagen vast te
stellen (bij de jaarlijkse vaststelling van de verschillende belastingverordeningen). Dit vraagt om
een goede balans tussen regionale samenwerking en lokale autonomie.
De beleidsvoornemens van de BsGW zijn in lijn met de doelstellingen die ten grondslag lagen aan
het oorspronkelijke besluit om de uitvoering van (een deel van) onze belastingen regionaal te laten
uitvoeren door de BsGW.
BsGW voorlopige Jaarrekening 2020
Voor de inhoudelijke verantwoording van de GR BsGW over het jaar 2020 verwijzen wij u naar de
bijgevoegde jaarrekening 2020.

5. Samenwerking
De gemeenschappelijke regeling BsGW is een samenwerkingsverband tussen het Waterschap Limburg
en 29 van de 31 gemeenten in Limburg. Met de toetreding van de gemeente Mook en Middelaar in
2021 is het aantal gemeentelijke deelnemers gegroeid van 28 naar 29.
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6. Aanbestedingen
Niet van toepassing.
7. Duurzaamheid
Hoewel het onderwerp duurzaamheid wel terugkomt op pagina 22 en 23 van de ontwerpbegroting
2022 van de BsGW zien wij geen directe relatie tussen het onderwerp duurzaamheid en het
voorgestelde besluit.
8. Financiën
Op pagina 6 van de ontwerpbegroting 2022 staat weergegeven hoe de totale kosten van de GR BsGW
zich ontwikkelen in 2022, in vergelijking met de begroting van 2021. De grootste stijgingen doen
zich voor bij de kosten van ICT en de overige operationele kosten. De totale bijdragen van alle
deelnemers stijgt hiervoor van € 19,5 miljoen naar € 21,2 miljoen.
De stijging in de kosten voor ICT hangt samen met de aanschaf van een regieportaal dat nodig is
vanwege de beheerfase van waarderen op gebruikersoppervlakte. De stijging in de overige
operationele kosten heeft betrekking op de proceskosten, die in de begroting zijn opgenomen op
basis van een reële verwachting.
Als gevolg van deze ontwikkelingen stijgt de bijdrage van de gemeente Valkenburg aan de Geul van
€ 232.000 naar € 262.000. Deze kostenstijging van € 30.000 zal opgevangen dienen te worden binnen
de perceptiekosten in onze begroting. Perceptiekosten zijn de kosten die samenhangen met de
heffing en invordering van gemeentelijke belastingen. De kostenstijging gaat daarmee ten koste van
de vrije bestedingsruimte van de opbrengst van onze gemeentelijke belastingen.
Hoewel het om een kostenstijging gaat die niet gering is geeft de ontwerpbegroting van de BsGW
wel een correct beeld weer van de financiële gevolgen van lopende ontwikkelingen. Uw raad wordt
daarom niet geadviseerd om een afwijkende zienswijze in te dienen, maar om in te stemmen met
de voorliggende ontwerpbegroting 2022 van de GR BsGW.
9. Communicatie
Het besluit van uw raad zal kenbaar worden gemaakt in de vergadering van het algemeen bestuur
van de GR BsGW op donderdag 24 juni 2021.
10. Afwegingen en Advies
Wij adviseren uw raad om:
 Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2020 van de GR BsGW;
 Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van de GR BsGW en geen zienswijze in te
dienen.
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11. Bijlagen
Bijlage
Bijlage
Bijlage
Bijlage

1
2
3
4

–
–
–

Aanbiedingsbrief ontwerpbegroting 2022 BsGW
Ontwerpbegroting 2022 BsGW (en ontwerp meerjarenraming)
Aanbiedingsbrief jaarrekening 2022 BsGW
Jaarrekening 2020 (concept)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul,

mr. G.S. Reehuis
algemeen directeur/gemeentesecretaris

D.M.M.T. Prevoo
burgemeester
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De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul,
Gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders de dato 18 mei 2021;
Gehoord de raadsadviescommissie Economie Financiën Toerisme en Recreatie de dato 2 juni 2021;
Gelet op het bepaalde in artikel 68 van de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen.

Besluit:


Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2020 van de GR BsGW.



Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022 van de GR BsGW en geen zienswijze in te
dienen.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van 21 juni 2021.

De raad voornoemd,

mr. J.W.L. Pluijmen,
griffier

D.M.M.T. Prevoo,
voorzitter
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