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Memo 

Aan: Algemeen Bestuur 

Van: Dagelijks Bestuur 

Onderwerp: Uitgebrachte zienswijzen met betrekking tot BsGW 

ontwerpbegroting 2023 en ontwerp-meerjarenraming 

2023-2027 

I.a.a.:  

Datum: geactualiseerd tot en met 8-7-2022 

 

 

Zowel de ontwerp-begroting 2023 als de ontwerp-meerjarenraming 2023-2027 zijn behandeld en in 

concept vastgesteld in de Dagelijks Bestuur-vergadering van 24 februari 2022. Op grond van de bepalingen 

van de gemeenschappelijke regeling is de ontwerp-(meerjaren)begroting 2023 door het Dagelijks Bestuur 

van BsGW voorgelegd aan het Algemene Bestuur van het Waterschap Limburg en de raden van de 

gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, 

Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Mook & 

Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, 

Valkenburg aan de Geul, Venlo, Voerendaal en Weert, met de mogelijkheid tot het uitbrengen van 

zienswijzen. 

 

Een grote meerderheid van de raden heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid, waarmee 

betrokkenheid is getoond. Deze betrokkenheid uit zich in een aantal aandachtspunten, waar wij in deze 

notitie op ingaan.  

 

BsGW start haar planning & control-cyclus met een kadernota. In deze nota worden ontwikkelingen 

weergegeven, die van invloed zijn op de uitvoeringsorganisatie. Dit kunnen wettelijk voorgeschreven 

ontwikkelingen zijn, ontwikkelingen waarop BsGW moet inspelen of ontwikkelingen waarop BsGW kan 

inspelen. Het wel of niet inspelen op bepaalde ontwikkelingen is een bestuurlijke keuze, waarbij tevens de 

prioriteitstelling aan de orde komt. De gevolgen van deze ontwikkelingen en gemaakte keuzes dienen als 

basis voor de uitwerking van de begroting en meerjarenraming.  

 

Een extra punt van aandacht is de communicatielijn die via de Algemeen Bestuur-leden naar de raden 

loopt. Sinds BsGW een college-GR is, zijn de Algemeen Bestuur-leden degenen die voor de raden het 

eerste aanspreekpunt zijn voor beleid en koers van BsGW. In dit kader verstrekt BsGW dan ook na elke 

Algemeen Bestuur-vergadering een nieuwsbrief om zo invulling te geven aan de proactieve 

informatieplicht, conform een van de aanbevelingen van het Rekenkamerrapport. 

 

Op 8-7-2022 zijn de laatste in deze memo verwerkte zienswijzen ontvangen.  
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Samenvattend advies aan Algemeen Bestuur:  

 

Tot nu toe hebben 29 deelnemers een schriftelijke reactie gegeven op de ontwerpbegroting.  

 

Op basis van deze ingediende zienswijzen wordt voorgesteld om de voor 2023 berekende aanvulling van 

het weerstandsvermogen van € 91.000,- niet in rekening te brengen bij de deelnemers. Dit komt ook 

overeen met de vastgestelde kaders in de kadernota risicomanagement. 

 

Wij stellen u verder voor om de overige zienswijzen, op basis van de onderbouwing c.q. tegenargumenten, 

voor kennisgeving aan te nemen en de voorliggende begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2027 

definitief vast te stellen.  

 

 

 

Algemeen 
Bij de behandeling van de ontwerp-begroting 2023 en de ontwerp-meerjarenraming 2023-2027 heeft 

een aantal raadscommissies resp. raden opmerkingen geplaatst bij de onderstaande onderwerpen: 

 

1. Procesverbetering van de begroting 

2. Financiële verwerking van de kosten van het belastingpakket (Aanbesteding Hosting en Appli-

caties) 

3. Inzichtelijk houden van het project Ondernemings- en ontwikkelplan (OOP)/ sociale lasten in 

relatie tot het OOP 

4. Ophogen weerstandsvermogen 

5. Post weerstandsvermogen/onvoorzien 

6. Archiefinspectie 

 

Op elk van deze onderwerpen wordt hieronder een toelichting gegeven. 

 

Ad. 1 Procesverbetering van de begroting 

Diverse deelnemers hebben in hun zienswijze opgenomen dat het begrotingsproces verbetering 

behoeft, waardoor achteraf geen forse bijstelling van de begroting nodig is. Als voorbeeld wordt 

genoemd de correctie in de sociale lasten alsmede de implementatiekosten van de aanbesteding 

Hosting en Applicaties. 

Deelnemers vinden het een zorgelijke en onwenselijke ontwikkeling en stellen voor dat BsGW zijn 

interne controlemechanismen dient te intensiveren, waardoor (structurele) afwijkingen eerder worden 

geïdentificeerd en aan de oppervlakte komen. 

 

BsGW heeft voortdurend oog voor de interne processen. Dit geldt zowel voor het primaire proces 

(waarderen – heffen – (maatschappelijk verantwoord) innen) als voor de bedrijfsvoeringsprocessen.  

Bovendien voldoen de verantwoordingen aan BBV, worden de uitkomsten van de interne controles 

gedeeld met de accountant en is jaarlijks een goedkeurende verklaring verstrekt. Onlangs is bij wet 

besloten, dat met ingang van 2023 de rechtmatigheidsverantwoording door het Dagelijks Bestuur moet 

worden verstrekt; de voorbereidingen hiertoe zijn ter hand genomen. 
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Wat het primaire proces betreft, heeft de Waarderingskamer, op basis van een met dezelfde 

Waarderingskamer afgestemd verbeterplan, BsGW recentelijk het predicaat ‘goed’ toegekend.  

Wat het begrotingsproces betreft, kan gesteld worden dat zowel organisatorisch als procesmatig 

aanpassingen zijn doorgevoerd om het proces en de begrotingscijfers verder te optimaliseren. Juist 

hierdoor zijn bepaalde onvolkomenheden aan het licht gekomen.  

 

Ad. 2 Financiële verwerking van de kosten van het belastingpakket (AHA) 

Voorts heeft een aantal deelnemers vragen gesteld over de financiële verwerking van de kosten van 

het nieuwe belastingpakket. BsGW wordt verzocht zich in te spannen om te onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn om de kosten van het belastingpakket te activeren, zodat deze lasten over meerdere 

jaren verdeeld kunnen worden. En deze werkwijze ook te hanteren voor toekomstige investeringen in 

het belastingpakket. Daarnaast is gevraagd de wijze van financiering en afschrijving van de nieuwe 

belastingapplicatie eerst via besluitvorming in het Algemeen Bestuur plaats te laten vinden, vanwege 

het feit dat er diverse varianten mogelijk zijn, die per variant verschillende impact op de bijdrage per 

deelnemer. 

 

Gezien de aard en het karakter van de kosten blijken de activeringsmogelijkheden op basis van 

afstemming met onze accountant nihil te zijn. Het Dagelijks Bestuur heeft op basis hiervan voor de 

variant gekozen om de kosten zoveel als mogelijk in één keer te nemen. Deze variant is derhalve 

uitgewerkt. Zie hiertoe Memorandum implementatiekosten AHA d.d. 24-03-2022 (bijlage 2). Dit memo 

is op 28-03-2022 met de accountmanagers van de deelnemers gedeeld en voorafgaand in het ambtelijk 

afstemmingsoverleg toegelicht. Kort en goed komt het er op neer dat het Algemeen Bestuur van BsGW, 

met in achtneming van het BBV, kan besluiten om voor de totale kosten van de implementatie een 

bestemmingsreserve à € 2.775.000 te creëren. Deze reserve zal gevoed worden via een eenmalige, 

gelijk grote verhoging van de deelnemersbijdrage op basis van de huidige KVM, al dan niet gespreid 

over 2022 en 2023. Met het oog op de toekomst en lering trekkend uit het heden ligt het voor de hand 

om de komende jaren een bestemmingsreserve te creëren voor de volgende aanbestedings- en 

implementatieronde.  

 

Ad. 3 Inzichtelijk houden van het project Ondernemings- en ontwikkelplan (OOP)/sociale lasten in 

relatie tot het OOP 

Een aantal deelnemers geeft aan dat BsGW volgens de overzichten uit eerdere Bestuursrapportages 

vanaf 2025 gaat inverdienen op de investering van € 4 mln., die is gedaan in het kader van het project 

Ondernemings- en ontwikkelplan. Vanaf 2028 (nadat de investering is terugverdiend) zou dat moeten 

leiden tot een lagere bijdrage voor de deelnemers.  

Dit terugverdieneffect zien zij echter nog niet terug in de jaarschijven 2025 t/m 2027 in de vorm van 

lagere kosten versus de aflossing op de investering. Met betrekking tot de terugverdienperiode 

verzoeken de deelnemers BsGW om inzicht te geven over de (mogelijke) impact van de correctie sociale 

lasten voor de terugverdienperiode van het OOP. Immers in de begrotingen tot en met 2022 is steeds 

gerekend met een percentage aan sociale lasten van nog geen 23%, terwijl deze nu op basis van de 

realisatie bijgesteld zijn tot ca. 32%; een verschil van bijna 10%. De betreffende deelnemers roepen 

BsGW op om de financiële effecten van het OOP inzichtelijk te houden in de (meerjaren)begroting. 

Het OOP moet (conform besluitvorming door het Algemeen Bestuur d.d. 14 december 2017) met ingang 

van 2028 leiden tot een structurele reductie van de netto-kosten van € 1.300.000. Anders gezegd 
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vanaf 2028 wordt in de BsGW begroting een structurele taakstelling van € 1.300.000 opgenomen. Het 

is daarmee primair een financiële exercitie. 

Deze kostenreductie staat los van de niet begrote (denk aan het traject AHA, te laag begrote sociale 

lasten, zie hiertoe bijlage 3 Memorandum Sociale lasten 24-3-2022) of hoger dan begrote kosten (denk 

aan loon- en prijsstijgingen), waarmee BsGW zich in de afgelopen en komende jaren geconfronteerd 

zag en ziet. 

 

Tabel Financiering OOP in relatie tot de terugverdientijd 

 

 

Ad. 4 Ophogen weerstandsvermogen 

Voorts geven diverse deelnemers aan dat het ophogen van het weerstandsvermogen niet in 

overeenstemming is met de richtlijnen uit de kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement 

van BsGW, die op 24-3-2022 door het Algemeen Bestuur is vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat het 

weerstandsvermogen wordt aangevuld als de ratio lager is dan 0,8. De concept-begroting dient naar 

de mening van deze deelnemers op dit onderdeel te worden aangepast. 

 

Het Dagelijks Bestuur c.q. BsGW heeft in de voorliggende concept- begroting geen voorstel gedaan tot 

het verhogen van het weerstandsvermogen, maar een berekening opgesteld: 

- In de begroting 2023 is op basis van de risico-analyse, berekend wat het benodigde 

weerstandsvermogen zou moeten zijn, namelijk € 1,42 miljoen. 

- Daarnaast is aangegeven wat het beschikbare weerstandsvermogen is: € 1,33 miljoen. 

- De ratio komt daarmee uit op 0,94 en valt hiermee binnen de bandbreedte waarbij geen 

actie is vereist (conform de kadernota risicomanagement). 

Het is aan het Algemeen Bestuur of een aanvulling tot 1,0 (met € 91 duizend) gewenst is. Hiertoe ligt 

geen voorstel van het Dagelijks Bestuur voor. 

 

Ad. 5 Weerstandsvermogen en post onvoorzien 
Diverse ingediende zienswijzen hebben betrekking op de post onvoorzien en het weerstandsvermogen. 

Ter verduidelijking allereerst een korte uiteenzetting: 

 

Weerstandscapaciteit 

Weerstandscapaciteit is de mate waarin BsGW over middelen beschikt of kan beschikken om niet 

voorziene tegenvallers op te vangen. Er wordt hierbij onderscheid gemaakt tussen de post onvoorzien 

en het weerstandsvermogen. 

 

De post onvoorzien mag worden opgevat als een buffer voor onvoorziene externe tegenvallers: 

onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar. De post onvoorzien moet een soepele uitvoering van de 

Investerings-/ontwikkelbudget 

(* 1.000,-)
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Investering op kosten van BsGW *) 2.000 1.000 1.000 -     -     -     -     -     -     -     -     -     

Ontwikkelfase (terugbet. investering)

Cumulatief voordeel deelnemers ** -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     1.300- 2.600- 

2018 t/m 2020: investering van € 4 miljoen (gefinancierd door BsGW via kasgeldlening en langlopend deel ad. € 2 miljoen),

 *zonder investering van de deelnemers.

2021 t/m 2027: ontwikkelfase OOP en terugbetaling van de lening 

** Vanaf 2028: lagere bijdragen voor deelnemers € 1,3 miljoen. (te zien als structureel taakstellende bezuiniging miv 2028)

Ontwikkelfase & Aflossing (langlopende lening)
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begroting vergemakkelijken en zorgt zodoende voor een beetje flexibiliteit. De post onvoorzien 

bedraagt voor 2023 € 328 duizend, 1,3% van het begrotingstotaal.  

 

Het weerstandsvermogen is in principe bedoeld als buffer voor het opvangen van risico's, waarvan de 

financiële gevolgen vooraf niet redelijkerwijs zijn in te schatten.  

Jaarlijks wordt deze post berekend aan de hand van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde risico-

analyse. Hierbij worden de risico’s (kwalitatief) en de bedragen plus de inschatting van de kans dat een 

risico zich daadwerkelijk voordoet (kwantitatief) in kaart gebracht. Voor 2023 bedraagt het berekende 

weerstandsvermogen € 1,42 miljoen. 

 

Voor de begroting 2023 stellen enkele deelnemers zich de vraag of de risico-inventarisatie enkele 

posten bevat, die ook al (en daarmee dubbel) worden afgedekt door de post onvoorzien in de begroting. 

Deze posten zouden anders in elk geval als structurele dekking voor de risico’s moeten worden 

opgenomen zodat het benodigde weerstandsvermogen lager is. 

 
De posten, die feitelijk al jaarlijks zijn afgedekt door de post onvoorzien, zijn: 

• Covid-19 (1)  € 270.000;  

In de risicoanalyse wordt de kans hoog (90%) ingeschat dat er ook in 2023 nog forse 

financiële nadelen te verwachten zijn van de covid-19 pandemie in de vorm van extra inhuur 

vanwege uitval personeel en meer uitvoeringskosten en minder vervolgingsopbrengsten 

n.a.v. faillissementen. Dat drie jaar na de start van de pandemie nog steeds met een grote 

mate van zekerheid veel extra kosten aan covid-19 zijn toe te rekenen acht een aantal 

deelnemers weinig realistisch.  

 

Het Dagelijks Bestuur schat de risico’s, waarvan de analyse begin 2022 is uitgevoerd, nog steeds 

hetzelfde in en ziet op basis hiervan geen aanleiding deze in omvang bij te stellen. 

 

• Meer bezwaren en beroepen: ncnp’s (8)  € 450.000; 

Mede door de diverse inspanningen van de afgelopen jaren lijkt de stijging van de 

proceskostenvergoeding af te vlakken. Bereikte de proceskostenvergoeding in 2020 nog een 

piek met € 2,7 mln., in 2021 is de teller op € 2,5 mln. blijven steken. Om deze reden achten 

deelnemers het in de begroting opgenomen bedrag van € 3 mln. aan proceskosten al aan de 

hoge kant. Het bedrag á € 450.000, dat nog eens extra aan het weerstandsvermogen wordt 

toegevoegd, vindt een aantal deelnemers daarom overbodig. 

 

Ten aanzien van de opgehoogde post in de begroting: 

De praktijk wijst uit dat in de afgelopen jaren de uitvoeringskosten veel hoger zijn uitgevallen dan 

waarmee in de begroting rekening is gehouden (zie hiervoor de post ‘diensten door derden’). Het is 

gezien het verwachte aantal ingediende bezwaren, maar vooral ook vanwege de toenemende 

complexiteit reëel om deze post te verhogen.  

 

Ten aanzien van de opgehoogde post in het weerstandsvermogen:  

Ten tijde van het opstellen van de begroting (begin 2022) waren de eerste signalen er dat het aantal 

ingediende bezwaren lager zou komen te liggen. Het is evenwel nog veel te vroeg om harde conclusies 

hieruit te kunnen halen. Het aantal ingediende bezwaren zegt nog weinig over de toe te kennen 



 

 

6 

 

 BsGW Belastingsamenwerking 

  Gemeenten en Waterschappen 

 Kerkeveldlaan 2 

 6042 JX Roermond 

 Postbus 1275 

 6040 KG Roermond 

T:  088 84 20 444 

W: www.BsGW.nl 

KvK-nr.: 52426297 

proceskosten. Zo is inmiddels bekend dat NCNP-bedrijven steeds meer gebruik maken van kunstmatige 

intelligentie, op basis waarvan zij veel gerichter te werk kunnen gaan (de kans op proceskosten per 

ingediend bezwaar is hoger). Verder verwerken zij steeds meer en bovendien ook complexere grieven 

in één bezwaarschrift. Ook verwerken NCNP-bedrijven informatieverzoeken in hun bezwaarschriften. 

Voor informatieverzoeken geldt een kortere afhandelingstermijn dan voor het feitelijke bezwaar, 

waarmee zij hopen dat dit over het hoofd wordt gezien en dat een vergoeding voor de 

termijnoverschrijding verschuldigd is. Er bestaat dan ook een reële kans dat het aantal ingediende 

bezwaarschriften daalt, maar het aantal gehonoreerde bezwaren met bijkomende 

proceskostenvergoeding gelijk blijft of mogelijk zelfs stijgt. 

 

Ad. 6 Archiefinspectie 

BsGW geeft aan dat in 2021 een archiefinspectie heeft plaatsgevonden waarbij een aantal 

verbeterpunten naar voren zijn gekomen: hiervoor wordt een plan van aanpak en een businesscase 

opgesteld. Enkele deelnemers vragen expliciet aandacht voor de opvolging van dit beleidsvoornemen 

(opstellen plan van aanpak, businesscase). 

 

Het onderwerp Archiefinspectie heeft de volle aandacht van BsGW. In opdracht van het Dagelijks 

Bestuur is een project opgestart om een ingrijpende verbeterslag door te voeren. Twee ervaren 

deskundigen op het vakgebied van archiefbeheer worden hiervoor ingehuurd. Het uiteindelijke doel is 

om een toekomstbestendig archiefbeheer in de reguliere bedrijfsvoering te implementeren. 

Bovenstaande aanpak is op 9 mei jl. met de gedeputeerde Financiën, Bedrijfsvoering en Bestuurlijk 

toezicht bij de Provincie Limburg besproken. De provincie is immers (wettelijk) toezichthouder in dezen. 

Van provinciezijde is positief gereageerd op de aanpak. De provincie houdt de voortgang nauwlettend 

in de gaten. 
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1. Gemeente Beek  

Geen reactie ontvangen. 

 

2. Gemeente Beekdaelen 

De raad heeft op 14 juni vergaderd en heeft de onderstaande zienswijze(n) ingediend.  

1. (Doorwerking) stijging sociale lasten 

Gezien het substantiële bedrag van de bijstelling sociale lasten (bijna € 1 miljoen) over te gaan 

tot bijstelling van de taakstelling reductie formatie. 

2. Dekking van de kosten van aanbesteding hosting applicaties 

Over te gaan tot de maximaal mogelijke activering van de kosten zodat deze gelijkmatig wor-

den verspreid over de geschatte levensduur van de applicatie. 

3. Aanvulling van de algemene reserve en vaststelling omvang risico’s 

a) Over te gaan tot bijstelling van de omvang van risico’s voor zover deze reeds afgedekt zijn 

in voorliggende begroting (Meer bezwaren/beroepen NCNP’s en kosten Covid); 

b) Aanvulling van het weerstandsvermogen (algemene reserve) te baseren op de onlangs 

vastgestelde kadernota risicomanagement en weerstandsvermogen. 

4. Realiteitsgehalte begroting 

Over te gaan tot een evaluatie van de processen samenstelling p&c-documenten zodat het 

realiteitsgehalte van de begrotingscijfers geoptimaliseerd wordt. 

  

Antwoord BsGW: 

 

Ad. 1 (Doorwerking) stijging sociale lasten 

Zie antwoord 3 bij Algemeen. 

 

Ad. 2 Dekking van de kosten van aanbesteding hosting applicaties 

Zie antwoord 2 bij Algemeen. 

 

Ad. 3 Aanvulling van de algemene reserve en vaststelling omvang risico’s 

 

a) Over te gaan tot bijstelling van de omvang van risico’s voor zover deze reeds afgedekt zijn in 

voorliggende begroting (Meer bezwaren/beroepen NCNP’s en kosten Covid); 

 

Het DB schat de risico’s, waarvan de analyse begin 2022 is uitgevoerd, nog steeds hetzelfde in en ziet 

geen aanleiding deze in omvang bij te stellen. 

 

b) Aanvulling van het weerstandsvermogen (algemene reserve) te baseren op de onlangs vastge-

stelde kadernota risicomanagement en weerstandsvermogen. 

 

Zie antwoord 4 bij Algemeen. 

 

Ad. 4 Realiteitsgehalte begroting 

Zowel organisatorisch als procesmatig zijn er aanpassingen in het begrotingsproces doorgevoerd om 

het proces en de begrotingscijfers verder te optimaliseren. Juist hierdoor zijn bepaalde 

onvolkomenheden aan het licht gekomen. 
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3. Gemeente Beesel 

De gemeenteraad van Beesel heeft in haar vergadering van 30 mei onderstaande zienswijze 

ingebracht.  

 

“Wij onderschrijven het streven van BsGW om een zo realistisch mogelijke begroting te maken die 

dusdanig ‘robuust’ is dat niet bij elke financiële tegenvaller een aanvullende bijdrage van de 

deelnemers met bijbehorende begrotingswijziging nodig is. De wijze waarop hier invulling aan wordt 

gegeven voor de begroting 2023 roept bij ons wel wat vragen op”. 

 

Forse stijging begroting  

De netto-kosten van de begroting 2023 stijgen fors met € 3,989 mln. (waarvan € 2,275 mln. 

incidenteel) t.o.v. de begroting 2022. Dit betreft een stijging van 18%. Voor de gemeente Beesel 

betekent dit een stijging in de bijdrage van € 212.000 naar € 255.000. Bovendien wordt aangegeven 

dat ten tijde van het opstellen van deze begroting reeds de verwachting bestaat dat de ingerekende 

indexen onder druk komen te staan, alleen al als gevolg van de actualiteit in de Oekraïne. Graag 

horen wij van u hoe u de kostenstijgingen in de toekomst denkt te beperken of om te buigen tot 

kostenverlagingen. 

 

Antwoord BsGW: 

BsGW blijft kritisch op haar uitgaven. Voor wat betreft alle ontwikkelingen, lopende en nog te starten 

projecten en trajecten blijven wij u informeren via de reguliere planning- en control-cyclus, zoals de 

bestuursrapportage en separate bestuursvoorstellen en memo’s. 

 

Implementatie aanbesteding Hosting en Applicaties 

Het grootste deel van de kostenstijging (€ 2,275 mln.) is toe te rekenen aan de implementatiekosten 

van de hosting en het belastingpakket. Aangezien de contractduur met de betreffende IT-leveranciers 

vooraf bekend was, vragen wij ons af waarom hier niet jaarlijks voor gereserveerd is zodat deze 

uitschieter in de kosten voorkomen had kunnen worden.  

 

Antwoord BsGW:  

Zie antwoord 2 bij Algemeen. 

 

Correctie sociale lasten 

Het financiële effect van de correctie sociale lasten is € 973.000 structureel.  

Ondanks de uiteenzetting in het memorandum is het bijzonder dat de discrepantie op het onderdeel 

sociale lasten lang onder de radar bleef. Dit vinden wij een zorgelijke en onwenselijke ontwikkeling. 

BsGW dient zijn interne controlemechanismen te intensiveren waardoor (structurele) afwijkingen 

eerder worden geïdentificeerd en aan de oppervlakte komen. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 1 bij Algemeen. 

 

Financiële doorvertaling Ondernemings- en ontwikkelplan (OOP) in de (meerjaren)begroting. 

Volgens de overzichten uit eerdere Bestuursrapportages gaat BsGW vanaf 2025 inverdienen op de 

investering van € 4 mln. die is gedaan in het kader van het project Ondernemings- en ontwikkelplan. 
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Vanaf 2028 (nadat de investering is terugverdiend) zou dat moeten leiden tot een lagere bijdrage 

voor de deelnemers.  

Dit terugverdieneffect zien we echter nog niet terug in de jaarschijven 2025 t/m 2027 in de vorm van 

lagere kosten versus de aflossing op de investering. Met betrekking tot de terugverdienperiode 

verzoeken we u om inzicht te geven over de (mogelijke) impact van de correctie sociale lasten voor 

de terugverdienperiode van het OOP. Immers in de begrotingen tot en met 2022 is steeds gerekend 

met een percentage aan sociale lasten van nog geen 23%, terwijl deze nu op basis van de realisatie 

bijgesteld zijn tot ca. 32%; een verschil van bijna 10%. We willen BsGW oproepen om de financiële 

effecten van het OOP inzichtelijk te houden in de (meerjaren)begroting. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 3 bij Algemeen. 

 

Post onvoorzien en weerstandsvermogen 

Het bedrag (€ 1.421.188) aan weerstandsvermogen dat in de begroting is opgenomen is gebaseerd 

op de risico-inventarisatie in bijlage 9. Deze risico-inventarisatie bevat enkele posten waarvan de 

vraag is of die niet ook al worden afgedekt door de post onvoorzien in de begroting. Deze posten 

zouden anders in elk geval als structurele dekking voor de risico’s moeten worden opgenomen zodat 

het benodigde weerstandsvermogen lager is. 

 

De posten die feitelijk al jaarlijks zijn afgedekt door de post onvoorzien zijn: 

• Covid-19 (1)  € 270.000;  

In de risicoanalyse wordt de kans hoog (90%) ingeschat dat er ook in 2023 nog forse 

financiële nadelen te verwachten zijn van de covid-19 pandemie in de vorm van extra inhuur 

vanwege uitval personeel en meer uitvoeringskosten en minder vervolgingsopbrengsten 

n.a.v. faillissementen. Dat 3 jaar na de start van de pandemie nog steeds met een grote 

mate van zekerheid veel extra kosten aan covid-19 zijn toe te rekenen achten wij weinig 

realistisch.  

 

• Meer bezwaren en beroepen: ncnp’s (8)  € 450.000; 

Mede door de diverse inspanningen van de afgelopen jaren lijkt de stijging van de 

proceskostenvergoeding af te vlakken. Bereikte de proceskostenvergoeding in 2020 nog een 

piek met € 2,7 mln. daar is de teller in 2021 op € 2,5 mln. blijven steken. Om deze reden 

achten wij het in de begroting opgenomen bedrag van € 3 mln. aan proceskosten al aan de 

hoge kant. Het bedrag á € 450.000 dat nog eens extra aan het weerstandsvermogen wordt 

toegevoegd lijkt ons daarom overbodig. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 5 bij Algemeen. 

 

4. Gemeente Bergen  

De raad van de gemeente Bergen heeft in haar vergadering van 8 juni 2022 bij de begroting een aantal 

inhoudelijke opmerkingen en aandachtspunten geplaatst: 
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1. Forse stijging begroting 

De netto-kosten van de begroting 2023 stijgen fors met € 3,989 mln. (waarvan € 2,275 mln. 

AHA) t.o.v. de begroting 2022. Dit betreft een stijging van 18%. De twee belangrijkste oorzaken 

hiervan zijn een stijging van de personeelskosten als gevolg van een onjuiste begroting van de 

sociale lasten tot en met 2022 en de implementatie aanbesteding Hosting en Applicaties. 

 

De begrote kostenstijging mag voor de begrote jaren worden geïndexeerd met de verwachte in-

flatie. 

 

Antwoord BsGW  

Ter kennisgeving aangenomen. 

 

2. Implementatie aanbesteding Hosting en Applicaties 

Het grootste deel van de kostenstijging (€ 2,275 mln.) is toe te rekenen aan de implementatie-

kosten van de hosting en het belastingpakket. Aangezien de contractduur met de betreffende IT-

leveranciers vooraf bekend was, vragen wij ons af waarom hier niet jaarlijks voor gereserveerd 

is, zodat deze uitschieter in de kosten voorkomen had kunnen worden.  

Wij zijn van mening dat het op dit moment nog vormen van een bestemmingsreserve hiervoor 

niet de juiste methodiek. Wij verzoeken u om de mogelijkheid tot activeren nader te onder-

zoeken, dan wel om een bestemmingsreserve op te bouwen, zodat de kosten beter over de jaren 

worden verdeeld. 

 

Antwoord BsGW:  

In de begroting 2021 is melding gemaakt van de aankomende aanbesteding van het huidige 

belastingpakket en de hosting onder de paragraaf ‘zekere ontwikkelingen’. Hierbij is aangegeven dat 

de financiële effecten nog niet voldoende bekend waren om hiervoor reeds een bedrag op te nemen in 

de begroting van BsGW. In de begroting is hiermee derhalve geen rekening gehouden. Op basis van 

de in de loop van 2020 gestarte voorbereidingen op de aanbesteding van het huidige belastingpakket 

en de hosting in het algemeen en de ervaring van de ingehuurde externe kennis in het bijzonder, had 

hier in de begroting 2022 concreter op ingegaan moeten zijn geworden en een eerste financiële indicatie 

gegeven dienen te worden. Dit is, zoals reeds in eerdere verantwoordingen, helaas niet gebeurd (zie 

ook de toelichting in de bestuursrapportage Q3 van 2021 en de informatiebrief van december 2021, 

bijlage 4, waarin voornoemde is opgenomen).  

 

Ten aanzien van de bestemmingsreserve: Zie antwoord 2 bij Algemeen. 

 

3. Bezwaar en beroep no cure no pay-bureau’s 

De stijging van de proceskostenvergoeding lijkt, mede door de diverse inspanningen van de 

afgelopen jaren, af te vlakken. De proceskostenvergoeding eindigde in 2020 nog een piek van  

€ 2.700.000. De teller is in 2021 op € 2.500.000 blijven steken. Om deze reden achten wij het in de 

begroting opgenomen bedrag van € 3.000.000 aan proceskosten al aan de hoge kant. Er wordt 

tevens een bedrag ad. € 450.000 extra aan het weerstandsvermogen toegevoegd. Wij verzoeken u 

het begrote bedrag voor 2023 ad. € 3.000.000 aan te passen naar € 2.500.000. 
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Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 5 bij Algemeen. 

 

5. Gemeente Brunssum  

De raad heeft in haar vergadering van 31 mei een negatieve zienswijze afgegeven op de 

ontwerpbegroting.  

De volgende posten geven aanleiding tot het afgeven van een negatieve zienswijze: 

1. In de begroting wordt een verhoging van de uitvoeringskosten als gevolg van extra WOZ-bezwaren 

en -beroepen voorgesteld van € 481.000,- hetgeen een verdubbeling is van deze post. Wij stellen 

voor om deze verhoging niet door te voeren in de begroting 2023 en af te wachten of de inspan-

ningen van BsGW om de proceskosten te beperken een kentering laten zien. Ook gezien de post 

onvoorzien van € 328.000,- die geraamd is voor 2023. Daarnaast wordt in het weerstandsver-

mogen ook een post opgenomen van € 450.000,- voor het afdekken van het risico op meer bezwa-

ren en beroepen. Daardoor worden deze kosten in de begroting 2023 op meerdere plaatsen afge-

dekt. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 5 bij Algemeen. 

 

2. Het ophogen van het weerstandsvermogen is niet in overeenstemming met de richtlijnen uit de 

kadernota weerstandsvermogen en risicomanagement van BsGW, die op 24-3-2022 door het Al-

gemeen Bestuur is vastgesteld. Hierin is vastgelegd dat het weerstandsvermogen wordt aangevuld 

als de ratio lager is dan 0,8. De concept-begroting dient naar onze mening op dit onderdeel te 

worden aangepast. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 4 bij Algemeen. 

 

3. Het is opmerkelijk dat niet eerder is vastgesteld dat de post sociale lasten te laag werd begroot. 

Wij zijn van mening dat bij het opstellen van de begroting door BsGW meer rekening gehouden 

moet worden met de realisatiecijfers. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 1 bij Algemeen. 

 

4. Wij verzoeken de BsGW zich in te spannen om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om de 

kosten van het belastingpakket te activeren, zodat deze lasten over meerdere jaren verdeeld kun-

nen worden. En deze werkwijze ook te hanteren voor toekomstige investeringen in het belasting-

pakket.  

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 1 bij Algemeen. 

 

6. Gemeente Echt-Susteren 

De gemeenteraad heeft op 1 juni 2022 ingestemd met de begroting. 
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7. Gemeente Eijsden-Margraten 

De gemeenteraad heeft in haar raadsvergadering van 7 juni 2022 de begroting van BsGW behandeld 

en heeft niet kunnen instemmen met de begroting omdat: 

1. de begrote personeelslasten niet in lijn zijn met het in 2022 afgeronde Ondernemings- en Ont-

wikkelplan (afbouw van 161,8 fte naar 141,8 fte);  

2. de personeelslasten te omvangrijk zijn begroot, omdat deze niet vanuit een zero-based-budget 

benadering in de begroting is opgebouwd;  

3. de ICT-investeringen niet conform de eigen memo worden geactiveerd dan wel worden afge-

schreven ten laste van de exploitatie gedurende de toegestane levensduur / afschrijvingsperiode;  

4. de wijze van financiering en afschrijving van de nieuwe belastingapplicatie (groot 2,775 miljoen) 

eerst via besluitvorming in het Algemeen Bestuur dient plaats te vinden, vanwege het feit dat er 

diverse varianten mogelijk zijn die per variant verschillende impact op de bijdrage per deelne-

mer; 

5. rondom de financiering van de totale kosten van het OOP afgeweken wordt van het Algemeen Be-

stuur-besluit van 14 december 2017;  

6. het inverdieneffect van € 1.300.000 niet adequaat is meegenomen in de aanstaande begrotingen; 

7. in de begroting extra financiële buffers/ruimten zijn opgenomen in de vorm van onvoorzien en 

indexeringen waarvan vanuit de historie geconcludeerd kan worden dat deze niet nodig zijn; 

8. op basis van de eigen vastgestelde waarderingstabel geen aanvulling van het weerstandver-

mogen noodzakelijk is. 

 

1. en 6. Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 3 bij Algemeen. 

 

2. Antwoord BsGW: 

Net als in voorgaande jaren stelt BsGW ook in 2023 niet alle vacatures automatisch open wanneer 

medewerkers uit dienst gaan. Om de formatie (lees: de kosten) structureel te kunnen verlagen, wordt 

zoveel mogelijk gewerkt met flexibele inhuur (zie post ‘Operationele kosten’), die desgewenst kan wor-

den stopgezet.  

In de jaarrekening op p. 21 staat ‘formatie’ benoemd. Hiervoor moet ‘bezetting’ worden gelezen.  

 

3. en 4. Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 2 bij Algemeen. 

 

5. Antwoord BsGW: 

Onderstaande passage maakt deel uit van het Algemeen Bestuurs-besluit van 14-12-2017: 

“Ter financiering van dit project zal het op termijn noodzakelijk zijn om een (tijdelijke) geldlening aan 

te gaan. De hiermee gepaard gaande rentekosten maken onderdeel uit van de projectkosten.” 

 

In de jaren 2021 tot en met 2027 wordt deze lening terugbetaald. De eerste aflossing ad. € 286 duizend 

van deze lening heeft in 2021 plaatsgevonden en is zichtbaar in de jaarrekening onder de post ‘vaste 

schulden met een rentetypische looptijd van > 1 jaar’ .  

 

Naast het aantrekken van externe financiering (lees: het aangaan van een lening) à € 2 miljoen speci-

fiek ten behoeve van het OOP, heeft BsGW gebruik gemaakt van de ruimte die de reguliere 
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kasgeldlening (lees: het rood staan op de lopende rekening) biedt. Afhankelijk van de liquiditeitspositie 

van BsGW is deze variabele mogelijkheid t.b.v. het OOP ingezet. In reactie op de vorige vraag is al 

weergegeven waar deze is terug te vinden in de jaarrekening van BsGW.  

Wellicht ten overvloede: BsGW hanteert een harde scheiding wat betreft bankrekeningen voor enerzijds 

de belastingopbrengsten en anderzijds de exploitatie van de BsGW-organisatie als zodanig.  

 

7. Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 5 bij Algemeen. 

 

8. Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 4 bij Algemeen. 

 

8. Gemeente Gennep  

De raad heeft de Ontwerpbegroting BsGW 2023 en Ontwerpmeerjarenbegroting 2023-2027 bespro-

ken en heeft bij de begroting een aantal inhoudelijke opmerkingen en aandachtspunten. 

 

Wij onderschrijven het streven van BsGW om een zo realistisch mogelijke begroting te maken die 

dusdanig ‘robuust’ is dat niet bij elke financiële tegenvaller een aanvullende bijdrage van de deelne-

mers met bijbehorende begrotingswijziging nodig is. De wijze waarop hier invulling aan wordt gege-

ven voor de begroting 2023 roept bij ons wel wat vragen op. 

 

Forse stijging begroting  

De netto-kosten van de begroting 2023 stijgen fors met € 3.989 miljoen (waarvan 2.275 miljoen inci-

denteel) t.o.v. de begroting 2022. Dit betreft een stijging van 18%. Voor de gemeente Gennep leidt 

dit tot een stijging in de bijdrage van bijna € 53.500. Dit vinden wij een zorgelijke en onwenselijke 

ontwikkeling. Graag horen wij van u hoe u de kostenstijgingen in de toekomst denkt te beperken of 

om te buigen tot kostenverlagingen. 

 

Antwoord BsGW: 

BsGW blijft kritisch op haar uitgaven. Voor wat betreft alle ontwikkelingen, lopende en nog te starten 

projecten en trajecten blijven wij u informeren via de reguliere planning- en control-cyclus, zoals de 

bestuursrapportage en separate bestuursvoorstellen en memo’s. 

 

Stijging sociale lasten 

Wij vinden het opvallend dat de discrepantie op het onderdeel sociale lasten lang onopgemerkt bleef. 

Daarom vragen wij u de interne controlemechanismen te intensiveren waardoor (structurele) afwij-

kingen eerder worden geïdentificeerd en aan de oppervlakte komen. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 1 bij Algemeen. 

 

Implementatie aanbesteding Hosting en Applicaties 

 Het grootste deel van de kostenstijging (2.275 mln.) is toe te rekenen aan de implementatiekosten 

van de hosting en het belastingpakket. Aangezien de contractduur met de betreffende IT-leveranciers 
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vooraf bekend was, vragen wij ons af waarom hier niet jaarlijks voor gereserveerd is, zodat deze uit-

schieter in de kosten voorkomen had kunnen worden. 

 

Wij zijn van mening dat het op dit moment nog vormen van een bestemmingsreserve hiervoor niet 

de juiste methodiek is en roepen u op voor toekomstige vervangingen direct, maar realistisch te gaan 

reserveren.  

 

Antwoord BsGW: 

In de begroting 2021 is melding gemaakt van de aankomende aanbesteding van het huidige belasting-

pakket en de hosting onder de paragraaf ‘zekere ontwikkelingen’. Hierbij is aangegeven dat de finan-

ciële effecten nog niet voldoende bekend waren om hiervoor reeds een bedrag op te nemen in de 

begroting van BsGW. In de begroting is hiermee derhalve geen rekening gehouden. Op basis van de in 

de loop van 2020 gestarte voorbereidingen op de aanbesteding van het huidige belastingpakket en de 

hosting in het algemeen en de ervaring van de ingehuurde externe kennis in het bijzonder, had hier in 

de begroting 2022 concreter op ingegaan moeten zijn geworden en een eerste financiële indicatie ge-

geven dienen te worden. Dit is, zoals reeds in eerdere verantwoordingen, helaas niet gebeurd (zie ook 

de toelichting in de bestuursrapportage Q3 van 2021 en de informatiebrief van december 2021, bijlage 

4, waarin voornoemde is opgenomen).  

 

Daarnaast roepen wij u op om de mogelijkheid tot activeren nader te onderzoeken, zodat de kosten 

beter over de jaren worden verdeeld. 

 

Antwoord BsGW: 

Ten aanzien van de bestemmingsreserve: Zie antwoord 2 bij Algemeen. 

 

Organisatieontwikkelingsplan (OOP) 

Volgens de overzichten uit eerdere Bestuursrapportages gaat BsGW vanaf 2025 inverdienen op de 

investering van € 4 miljoen, die is gedaan in het kader van het project Ondernemings- en ontwikkel-

plan (OOP). Vanaf 2028 (nadat de investering is terugverdiend) zou dat moeten leiden tot een lagere 

bijdrage voor de deelnemers. Dit terugverdieneffect zien we echter nog niet terug in de jaarschijven 

2025 t/m 2027 in de vorm van lagere kosten versus de aflossing op de investering.  

Met betrekking tot de terugverdienperiode verzoeken we u om inzicht te geven over de (mogelijke) 

impact van de correctie sociale lasten voor de terugverdienperiode van het OOP. Immers in de begro-

tingen tot en met 2022 is steeds gerekend met een percentage aan sociale lasten van nog geen 23%, 

terwijl deze nu op basis van de realisatie bijgesteld zijn tot ca. 32%; een verschil van bijna 10%. We 

willen BsGW oproepen om de financiële effecten van het OOP inzichtelijk te houden in de (meerja-

ren)begroting. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 3 bij Algemeen. 

 

Post onvoorzien en weerstandsvermogen 

Het bedrag (€ 1.421.188) aan weerstandsvermogen dat in de begroting is opgenomen is gebaseerd 

op de risico-inventarisatie in bijlage 9. Deze risico-inventarisatie bevat enkele posten waarvan de 

vraag is of die niet ook al worden afgedekt door de post onvoorzien in de begroting. Deze posten 
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zouden anders in elk geval als structurele dekking voor de risico’s moeten worden opgenomen zodat 

het benodigde weerstandsvermogen lager is. 

De posten die feitelijk al jaarlijks zijn afgedekt door de post onvoorzien zijn: 

 

Covid-19 (1)                                        € 270.000;  

In de risico-analyse wordt de kans hoog (90%) ingeschat dat er ook in 2023 nog forse financi-

ele nadelen te verwachten zijn van de covid-19 pandemie in de vorm van extra inhuur van-

wege uitval personeel en meer uitvoeringskosten en minder vervolgingsopbrengsten n.a.v. fail-

lissementen. Dat 3 jaar na de start van de pandemie nog steeds met een grote mate van ze-

kerheid veel extra kosten aan covid-19 zijn toe te rekenen achten wij weinig realistisch.  

 

 Meer bezwaren en beroepen: ncnp’s (8)               € 450.000; 

Mede door de diverse inspanningen van de afgelopen jaren lijkt de stijging van de proceskos-

tenvergoeding af te vlakken. Bereikte de proceskostenvergoeding in 2020 nog een piek met 

2.7 miljoen daar is de teller in 2021 op 2.5 miljoen blijven steken. Om deze reden achten wij 

het in de begroting opgenomen bedrag van € 3 miljoen aan proceskosten al aan de hoge kant. 

Het bedrag á € 450.000 dat nog eens extra aan het weerstandsvermogen wordt toegevoegd 

lijkt ons daarom overbodig. 

 

Wij verzoeken u de dubbeltellingen uit de ontwerp begroting te verwijderen. 

 

Voor de proceskosten betekent dit het aanpassen van het begrote bedrag voor 2023 ad € 3.000.000 

naar € 2.500.000, aangezien een bedrag van € 450.000 in het weerstandsvermogen is opgenomen. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 5 bij Algemeen. 

 

9. Gemeente Gulpen-Wittem 

De gemeenteraad van Gulpen-Wittem heeft tijdens de raadsvergadering van 2 juni 2022 besloten om 

de navolgende zienswijze af te geven ten aanzien van de ontwerpbegroting 2023 en de ontwerp-

meerjarenbegroting 2023-2027: 

1. Niet in te stemmen met de ontwerpbegroting 2023 en de ontwerp-meerjarenbegroting 2023-2027; 

2. Het Dagelijks Bestuur van BsGW te informeren over de negatieve zienswijze, waarbij deze met 

name betrekking heeft op: 

a. (de financiering van) het Ondernemers- en Ontwikkelplan en  

b. de ‘zero based budgetting’-opzet van de begroting; 

3. In de richting van het Dagelijks Bestuur van de BsGW afkeur uit te spreken over het feit dat de 

BsGW heeft geweigerd, ook na expliciet verzoek daartoe, om in de commissievergadering (net als 

andere Gemeenschappelijke Regelingen) verantwoording af te leggen over de aangeboden finan-

ciële stukken. 

 

2a. Antwoord BsGW: 

BsGW heeft voor het OOP ‘slechts’ € 2 miljoen langlopend moeten lenen. In de jaren 2021 tot en met 

2027 wordt deze lening terugbetaald. De eerste aflossing ad. € 286 duizend van deze lening heeft in 
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2021 plaatsgevonden en is zichtbaar in de jaarrekening onder de post ‘vaste schulden met een rente-

typische looptijd van > 1 jaar’ .  

 

Naast het aantrekken van externe financiering (lees: het aangaan van een lening) à € 2 miljoen speci-

fiek ten behoeve van het OOP, heeft BsGW gebruik gemaakt van de ruimte die de reguliere kasgeldle-

ning (lees: het rood staan op de lopende rekening) biedt. Afhankelijk van de liquiditeitspositie van 

BsGW is deze variabele mogelijkheid t.b.v. het OOP ingezet. In reactie op de vorige vraag is al weer-

gegeven waar deze is terug te vinden in de jaarrekening van BsGW.  

Wellicht ten overvloede: BsGW hanteert een harde scheiding wat betreft bankrekeningen voor enerzijds 

de belastingopbrengsten en anderzijds de exploitatie van de BsGW-organisatie als zodanig.  

 

Zie voorts antwoord 3 bij Algemeen. 

 

2b. Antwoord BsGW: 

Net als in voorgaande jaren stelt BsGW ook in 2023 niet alle vacatures automatisch open wanneer 

medewerkers uit dienst gaan. Om de formatie (lees: de kosten) structureel te kunnen verlagen, wordt 

zoveel mogelijk gewerkt met flexibele inhuur (zie post ‘Operationele kosten’), die desgewenst kan wor-

den stopgezet.  

In de jaarrekening op p. 21 staat ‘formatie’ benoemd. Hiervoor moet ‘bezetting’ worden gelezen.  

 

3. Antwoord BsGW: 

Het is voor BsGW niet haalbaar om in een periode, waarin alle deelnemers vergaderen over de financiële 

stukken van o.a. BsGW, deel te nemen aan commissievergaderingen.  

Op dit moment heeft BsGW binnen de afdeling Bedrijfsvoering te maken met twee langdurig zieken 

(niet werkgerelateerd), hetgeen het vorenstaande extra onderstreept. 

Het vorenstaande neemt overigens niet weg dat: 
- BsGW te allen tijde bereid is om via de verantwoordelijk portefeuillehouder c.q. het betreffende 

AB-lid (technische) vragen schriftelijk te beantwoorden; 

- BsGW bereid is op een in onderling overleg te bepalen moment tekst en uitleg te geven over 

onderwerpen die bij de gemeenteraad leven. 

 

10. Gemeente Heerlen 

De raad heeft op 22 juni vergaderd en maakt de volgende zienwijze kenbaar: 

Niet akkoord te gaan met de volgende financiële ontwikkelingen:  

- correctie sociale lasten,  

- uitvoeringskosten extra WOZ-bezwaren,  

- implementatiekosten aanbesteding en  

- met de aanvulling op het weerstandsvermogen. 

 

Argumenten: 

1.1 Aanpassing op de begroting sociale lasten is niet direct geheel nodig, vanwege een hoge onder-

uitputting op de formatie. De eerder gecommitteerde taakstelling formatie zou als gevolg van de 

toename sociale lasten in de begroting ook moeten toenemen, hier wordt geen melding van ge-

maakt. 
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Antwoord BsGW: 
Zie antwoord 3 bij Algemeen. 

 

1.2 Voor wat betreft mogelijke stijging van de uitvoeringskosten WOZ worden risico’s in de begroting 

op meerdere plekken afgedekt (meerdere plekken in de exploitatie en ook als risico in het weer-

standsvermogen), dit is onnodig. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 5 bij Algemeen. 

 
1.3 Het in onvoldoende mate onderzoeken of de investering op de aanbesteding van hosting en appli-

catie (welke periodiek terugkomt) verspreid kan worden in de begroting, door af te schrijven op 

deze kosten. 

 

Antwoord BsGW: 
Zie antwoord 2 bij Algemeen. 

 

1.4 De aanvulling van het weerstandsvermogen is in strijd met de eigen beleidsnota. 

  

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 4 bij Algemeen. 

 

11. Gemeente Kerkrade 

De raad heeft op 22 juni vergaderd en op basis van de volgende posten uit de Ontwerpbegroting 2023 

geeft dit aanleiding tot het afgeven van een negatieve zienswijze:  

 

• In de begroting wordt de raming voor sociale lasten opgehoogd met € 973.000. Uit een ana-

lyse van de BsGW is gebleken dat de verhouding tussen de brutolonen en de sociale lasten 

niet de realiteit weerspiegelt. Waar in de begrotingen tot en met 2022 steeds is gerekend met 

een percentage aan sociale lasten van nog geen 23 %, blijkt uit de realisatie sprake te zijn 

van ca. 32 %; BsGW concludeert, dat het opnemen van 32% de reële toerekening is en dat 

het financieel effect structureel is en € 973.000 bedraagt.  Deze conclusie kunnen wij onder-

schrijven. 

Hoewel het feitelijk percentage (circa 32%) hoger is dan werd begroot (circa 23%), leidde dit 

op basis van de realisatiecijfers van de afgelopen jaren niet tot overschrijdingen op de totale 

personele lasten. Het is dan ook vreemd dat de bijstelling van de sociale lasten niet zou kun-

nen leiden tot een neerwaartse bijstelling van andere personele lasten ter compensatie. 

 

• De omvang van de personele lasten inclusief de verhoging van de sociale lasten wordt in de 

begroting en meerjarenraming berekend op basis van een formatie-omvang van 161,8 FTE, 

terwijl eind 2024 de formatie-omvang volgens het Ondernemers- en Ontwikkelplan, bedoeld 

om van de BsGW een toekomstgerichte organisatie te maken, op 141,8 FTE zou moeten uit-

komen. 

Deze reductie van de formatie manifesteert zich uiteraard niet pas op 31 december 2024, 

maar zal zich geleidelijk richting deze datum ontwikkelen. 
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Daarom bevreemdt het ons ook ten zeerste, dat in 2023, maar zeker in 2024 e.v. uitgegaan 

wordt van een formatie-omvang van € 161,8 FTE, met de daarbij behorende financiële mid-

delen. 

  

 Wij verzoeken de BsGW dan ook de begrote personeelslasten, op basis van de verwachte 

 resultaten uit het Ondernemings- en Ontwikkelplan, te herzien. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 3 bij Algemeen. 
 

• De begroting 2023 wordt incidenteel belast met € 2,225 mln voor een investering in de belas-

tingapplicatie. De investering wordt niet, ook niet deels, geactiveerd. Dat betekent niet alleen 

in 2023 een forse eenmalige last, maar ook dat na afloop van de levensduur van het nieuwe 

pakket dit probleem zich opnieuw zal voordoen. Onduidelijk blijft, waarom (een deel van) de 

kosten van het belastingpakket niet geactiveerd zou kunnen worden en daarmee de lasten 

over meerdere jaren verdeeld. Wij verzoeken gelet op het bedrag BsGW (alsnog) verder te 

onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om (een deel van) de kosten te activeren. 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 2 bij Algemeen. 

• Bij de begroting 2023 wordt voorgesteld het weerstandsvermogen op te hogen met € 91.000, 

waarmee de ratio van het weerstandsvermogen zou uitkomen op 1,0. Dit druist in tegen de 

onlangs door het Algemeen Bestuur van de BsGW vastgestelde kadernota risicomanagement 

en weerstandsvermogen, waarin is vastgelegd dat het weerstandsvermogen wordt aangevuld 

als de ratio lager is dan 0,8. De in deze begroting voorgestelde ophoging zou dus niet aan de 

orde (moeten) zijn. 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 4 bij Algemeen. 

• Bij de bepaling van de hoogte van het weerstandsvermogen wordt daarnaast met een aantal 

risico’s rekening gehouden, die ook afgedekt worden in de budgetten voor 2023.  Hierdoor 

betalen de deelnemers dubbel, een verhoging van het weerstandsvermogen leidt immers ook 

tot een extra bijdrage.  

    Het gaat om de volgende posten: 

o Bij de bepaling van de hoogte is rekening gehouden met (de kosten van afhandeling 

van) meer bezwaren/beroepen NCNP’s (no cure no pay) voor een bedrag van € 

450.000. Daarnaast wordt in de begroting 2023 het budget voor uitvoeringskosten 

extra WOZ bezwaren en beroepen opgehoogd met een bedrag van € 418.000. 

o Bij de bepaling van de hoogte is rekening gehouden met Covid 19 voor een bedrag 

van € 270.000. Maar het uitgangspunt is steeds geweest dat de kosten hiervan met 

de deelnemers worden verrekend. In dat geval hoeft BsGW haar weerstandsver-

mogen voor dit doel niet op te hogen. Indien besloten wordt tot een ophoging van het 

weerstandsvermogen, zou dat betekenen dat de deelnemers (tot dit bedrag) niet 
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meer voor Covid 19 worden belast. Bij onderuitputting moet het bedrag dan terug-

vloeien naar de deelnemers. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 5 bij Algemeen. 

 

Het realiteitsgehalte van de begroting in totaliteit roept vragen op. Zo worden de bedragen van de 

begroting 2022 geïndexeerd naar 2023. Maar met (eventuele meevallers van) de realisatie- en 

ervaringscijfers van afgelopen jaren wordt onvoldoende (zichtbaar) rekening gehouden. Die lijken er 

wel te zijn (zie bijvoorbeeld de totale personele kosten en de proceskosten). Wij roepen de BsGW dan 

ook op om de begrote bedragen voor iedere begrotingscyclus steeds opnieuw zo actueel mogelijk 

bepalen. Deze zijn dan te baseren op de cijfers van afgelopen jaren in combinatie met reële verwachte 

ontwikkelingen. 

 

Antwoord BsGW: 

Net als in voorgaande jaren stelt BsGW ook in 2023 niet alle vacatures automatisch open wanneer 

medewerkers uit dienst gaan. Om de formatie (lees: de kosten) structureel te kunnen verlagen, wordt 

zoveel mogelijk gewerkt met flexibele inhuur (zie post ‘Operationele kosten’), die desgewenst kan 

worden stopgezet.  

In de jaarrekening op p. 21 staat ‘formatie’ benoemd. Hiervoor moet ‘bezetting’ worden gelezen.  

 

Zowel organisatorisch als procesmatig zijn er aanpassingen in het begrotingsproces doorgevoerd om 

het proces en de begrotingscijfers verder te optimaliseren. Juist hierdoor zijn bepaalde 

onvolkomenheden aan het licht gekomen. 

 

12. Gemeente Landgraaf 

De raad stemt in met de voorliggende begroting 2023-2027. Bij deze positieve zienswijze wil de raad 

van de gelegenheid gebruik maken om een aantal zaken onder de aandacht te brengen c.q. te 

verzoeken aan de BsGW, en waar mogelijk dit te verwerken in de Bestuursrapportages over 2023 en 

begroting 2024: 

 

1. Een nadere onderbouwing van het Ondernemings- en ontwikkelplan (hierna OOP) in relatie tot 

de in de begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2027 verwerkte stijging van (zie ook hierna 

onder “OOP”): 

a. personele kosten (loonkosten en sociale lasten) en  

b. diensten derden; 

2. Te streven naar maximaal mogelijke activering van de kosten van aanbesteding hosting en 

applicaties, specifiek de kosten van implementatie pakket/platform; 

3. De voorgenomen verbetering van het archiefbeheer in gang te zetten i.e. het plan van aanpak 

en de businesscase op te stellen. 

4. Een nadere onderbouwing van de opgenomen stijging van de post Afschrijvingen en deze te 

relateren aan het meerjareninvesteringsprogramma 2023-2027. 
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Ad. 1 Een nadere onderbouwing van het Ondernemings- en ontwikkelplan (hierna OOP) in relatie tot 

de in de begroting 2023 en meerjarenraming 2023-2027 verwerkte stijging van (zie ook hierna onder 

“OOP”): 

a. personele kosten (loonkosten en sociale lasten) en  

b. diensten derden. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 3 bij Algemeen. 

 

Net als in voorgaande jaren stelt BsGW ook in 2023 niet alle vacatures automatisch open wanneer 

medewerkers uit dienst gaan. Om de formatie (lees: de kosten) structureel te kunnen verlagen, wordt 

zoveel mogelijk gewerkt met flexibele inhuur (zie post ‘Operationele kosten’), die desgewenst kan wor-

den stopgezet.  

In de jaarrekening op p. 21 staat ‘formatie’ benoemd. Hiervoor moet ‘bezetting’ worden gelezen.  

 

Ad. 2 Te streven naar maximaal mogelijke activering van de kosten van aanbesteding hosting en 

applicaties, specifiek de kosten van implementatie pakket/platform; 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 2 bij Algemeen. 

 

Ad. 3 De voorgenomen verbetering van het archiefbeheer in gang te zetten i.e. het plan van aanpak 

en de businesscase op te stellen. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 6 bij Algemeen. 

 

Ad. 4 Een nadere onderbouwing van de opgenomen stijging van de post Afschrijvingen en deze te 

relateren aan het meerjareninvesteringsprogramma 2023-2027. 

 

Antwoord BsGW: 

Ten aanzien van ICT maakt BsGW deel uit van een sterk veranderende omgeving, waarin de steeds 

verdere digitalisering van de informatievoorziening een belangrijke ontwikkeling is en impact heeft op 

de bedrijfsvoering en kostenontwikkeling van BsGW. Hierdoor zijn de afschrijvingskosten, als gevolg 

van nieuw aangeschafte (noodzakelijke) applicaties en bijbehorende ICT hardware, toegenomen. 

 

In algemeenheid is de begroting 2023 transparant te noemen. Ten aanzien van 

de hieronder genoemde kosten kan het volgende worden opgemerkt: 

 

- OOP 

Volgens het Ondernemings- en ontwikkelplan worden de netto kosten vanaf het jaar 2025 verlaagd 

met € 1.300.000. Voor de deelnemers komt deze taakstellende kostenreductie vanaf 2028 tot uiting.  

De personele ontwikkelingen vormen een groot deel van dit OOP en verlaging van netto kosten  
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(€ 2.500.000 t.o.v. € 4.000.000). Bij een stijging van personele kosten in de meerjarenraming 2023-

2027 dient de vraag te worden gesteld hoe zich deze stijging verhoudt tot een taakstellende kostenre-

ductie in fte’s zoals het OOP beoogt.  

 

Wanneer is de (geleidelijke) afbouw van fte’s zichtbaar in de (meerjaren)begroting, zowel in de perso-

nele kosten als de inhuur via diensten derden? 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 3 bij Algemeen. 

 

- Proceskostenvergoeding € 3.057.000 

De jaarrekening 2021 laat zien dat de proceskosten € 2.498.000 bedragen. Voor begroting 2022 en 

ook voor het jaar 2023 is uitgegaan van een verdere stijging van de proceskostenvergoedingen t.o.v. 

dit meest recente realisatiecijfer met € 500.000 tot ruim € 3.000.000. Gezien de gestegen WOZ-waar-

den als gevolg van de ontwikkelingen op de woningmarkt en de transitie van waarderen van inhoud 

naar waarderen op gebruikersoppervlakte per 1-1-2022, lijkt het bedrag van  

€ 3.000.000 realistisch en ruim voldoende begroot. Daartegenover staat dat de BsGW met de uitvoering 

van haar “Actieplan reductie proceskosten” hard aan de weg timmert en acties onderneemt op diverse 

gebieden om de proceskostenvergoeding te matigen. Op basis hiervan kan de vraag worden gesteld of 

een ambitieuze bijstelling naar beneden van deze post niet meer op zijn plaats is. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 5 bij Algemeen. 

 

- Post onvoorzien € 328.000 

In 2020 is de post onvoorzien van € 300.000 besteed aan de meerkosten van de proceskostenvergoe-

ding en extra inhuur taxateurs. In 2021 is deze post ingezet ter dekking van meerkosten proceskos-

tenvergoeding en hogere accountantskosten dan voorzien. Het bedrag van € 328.000 (1,4%) voor 

2023 is marginaal te noemen t.o.v. de gehele begrotingsomvang. Deze post is een buffer om niet 

voorziene tegenvallers, die ontstaan in de tijdspanne van opstellen begroting en werkelijk begrotings-

jaar (bijna 1,5 jaar), op te vangen. Zeker gezien de huidige ontwikkelingen op de energiemarkt, waar-

mee in de begroting 2023, geen rekening is gehouden, vinden we deze post op zijn plaats. 

 

Antwoord BsGW: 

Ter kennisgeving aangenomen. 

 

- Aanvulling weerstandsvermogen 

In deze begroting is opgenomen dat een weerstandsratio van 1,0 wordt geambieerd. Dit wordt zicht-

baar gemaakt in de begroting 2023 en omvat dus een aanvulling van het weerstandsvermogen met € 

91.188. In de door BsGW opgestelde Kadernota Risicomanagement en weerstandsvermogen staat ver-

meld dat dit vermogen wordt aangevuld, indien de ratio onder de 0,8 komt. Dat is op dit moment niet 

het geval, waardoor de aanvulling met € 91.188 niet nodig is. 
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Antwoord BsGW: 

Ter kennisgeving aangenomen. 

 

13. Gemeente Leudal 

In haar vergadering van 7 juni 2022 heeft de raad met de ontwerpbegroting 2023 en met de 

ontwerpmeerjarenbegroting 2023-2027 ingestemd. Wel wil de raad middels een zienswijze een 

aantal punten onder de aandacht brengen.  

Het gaat om de volgende punten als zienswijze: 

 

a. Het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten 

en Waterschappen te Roermond wordt verzocht de raad schriftelijk te informeren over de wijze 

waarop die gemeenschappelijke regeling de per 1 juli 2022 in werking tredende wijzigingen in de 

Wet gemeenschappelijke regelingen gaat implementeren. 

 

Antwoord BsGW: 

Het Dagelijks Bestuur BsGW bespreekt in de eerstvolgende vergadering het tijdpad en het plan van 

aanpak met betrekking tot de (implementatie van de) wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke 

regelingen, waarna dit punt geagendeerd wordt voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 

29 september a.s. Uw portefeuillehouder kan =in het kader van de college-GR= deze informatie met 

u delen. Dit geldt overigens ook voor de verdere communicatie ten aanzien van dit onderwerp (en 

alle andere onderwerpen). 

b. De correctie van de raming sociale lasten personeel ad € 973.000 logisch en verantwoord vinden 

en dat de fout uit het verleden thans wordt hersteld. 

 

Antwoord BsGW: 

Ter kennisgeving aangenomen. 

 

c. De begrotingspost “diensten van derden” in de begroting 2023 BsGW dient te worden terugge-

bracht naar het goedgekeurde niveau van de begroting 2022 BsGW, exclusief de indexering. 

 

Antwoord BsGW: 

Door de toegenomen (meer dan begrote) WOZ-bezwaren en -beroepen zijn ook de hieraan gelieerde 

uitvoeringskosten toegenomen, zoals extra inzet van KCC-medewerkers, taxateurs, ICT-ers en 

juridisch medewerkers). Over deze ontwikkelingen is en wordt via de Bestuursrapportages 

gerapporteerd. 
Deze kosten zijn begroot onder ‘diensten door derden’.  

Het is niet reëel om deze uitvoeringskosten niet te begroten. BsGW ontkomt niet aan deze extra 

inhuur. Hiermee komt immers de tijdigheid van het afhandelen van de bezwaren (wettelijk c.q. 

juridisch aspect) in het gedrang en voldoen we niet aan de kwaliteitscriteria  (Waarderingskamer), 

met alle gevolgen van dien.  

 

d. De (deel-)investering in de post implementatie “Aanbesteding Hosting Applicaties (AHA)” ad € 

1.000.000,--, voor wat betreft het onderdeel implementatie van het softwarepakket/platform, te 

activeren gedurende een periode van 4 jaar. 

 



 

 

23 

 

 BsGW Belastingsamenwerking 

  Gemeenten en Waterschappen 

 Kerkeveldlaan 2 

 6042 JX Roermond 

 Postbus 1275 

 6040 KG Roermond 

T:  088 84 20 444 

W: www.BsGW.nl 

KvK-nr.: 52426297 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 2 bij Algemeen. 

 

e. De noodzaak tot aanvulling van het weerstandsvermogen met € 91.000,-- in 2023 niet aanwezig 

is, aangezien er in de begroting 2023 van de BsGW op meerdere plaatsen voldoende rekening is 

gehouden met diverse ingeschatte risico’s, ook gezien de stijging van de netto-kosten over 2023 

met 18,75% t.o.v. het jaar 2022 en de post “onvoorzien” ad € 328.000,--. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 4 bij Algemeen. 

 

f. Ingaande 2024 toe te staan dat voor de toekomstige vervanging van de ICT-software een be-

stemmingsreserve wordt gevormd. 

 

Antwoord BsGW: 

Ter kennisgeving aangenomen. 

 

Ten slotte merkt de raad nadrukkelijk op dat voor toekomstige, voorspelbare grote uitgaven dan wel 

investeringen (zoals het project AHA) de deelnemers in een eerder stadium dienen te worden 

geïnformeerd. 

 

Antwoord BsGW:  

In de begroting 2021 is melding gemaakt van de aankomende aanbesteding van het huidige belasting-

pakket en de hosting onder de paragraaf ‘zekere ontwikkelingen’. Hierbij is aangegeven dat de finan-

ciële effecten nog niet voldoende bekend waren om hiervoor reeds een bedrag op te nemen in de 

begroting van BsGW. In de begroting is hiermee derhalve geen rekening gehouden. Op basis van de in 

de loop van 2020 gestarte voorbereidingen op de aanbesteding van het huidige belastingpakket en de 

hosting in het algemeen en de ervaring van de ingehuurde externe kennis in het bijzonder, had hier in 

de begroting 2022 concreter op ingegaan moeten zijn geworden en een eerste financiële indicatie ge-

geven dienen te worden. Dit is, zoals reeds in eerdere verantwoordingen, helaas niet gebeurd (zie ook 

de toelichting in de bestuursrapportage Q3 van 2021, waarin voornoemde is opgenomen).  

 

Zowel organisatorisch als procesmatig zijn er aanpassingen in het begrotingsproces doorgevoerd om 

het proces en de begrotingscijfers verder te optimaliseren.  

 

14. Gemeente Maasgouw 

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 31 mei 2022 besloten geen zienswijze in te dienen op 

de begroting. 

 

15. Gemeente Maastricht 

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 31 mei 2022 de begroting van BsGW voor kennisgeving 

aangenomen en dient geen zienswijze in. 
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16. Gemeente Meerssen 

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 24 mei 2022 bij amendement besloten de 

onderstaande zienswijze in te dienen: 

1. De raad gaat niet akkoord met het verhogen van het weerstandsvermogen. Verhogen is in 

strijd met eerdere uitgangspunten van de huidige kadernota. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 4 bij Algemeen. 

 

2. De BsGW wordt dringend verzocht met een nieuwe risico-analyse te komen. 

 

Antwoord BsGW: 

De P&C-cyclus is zodanig ingericht op en afgestemd met de deelnemers dat BsGW haar risico-analyse 

ruim 1 jaar voor het begrotingsjaar opstelt. Een nieuwe risico-analyse opstellen betekent dat op basis 

hiervan ook de ontwerp-begroting mogelijk verandert. Hieruit voortvloeiend zou het begrotingsproces 

opnieuw doorlopen moeten worden, hetgeen niet gewenst en vooral ook niet haalbaar is, gezien de 

cyclus die de deelnemers van BsGW doorlopen. 

 

Indien tussentijdse nieuwe risico’s naar voren komen, die ook (substantiële) financiële consequenties 

tot gevolg hebben, zal een tussentijdse begrotingswijziging aan het bestuur voorgelegd worden danwel 

verantwoording plaatsvinden via de reguliere rapportagelijn. 

 
3. Er wordt aangedrongen op een snelle uitvoering van de businesscase met betrekking tot het 

OOP. 

 
Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 3 bij Algemeen. 

 

17. Mook en Middelaar 

De raad heeft de Ontwerpbegroting BsGW 2023 en Ontwerpmeerjarenbegroting 2023-2027 besproken 

op 16 juni en heeft bij de begroting een aantal inhoudelijke opmerkingen en aandachtspunten. 

 

Wij onderschrijven het streven van BsGW om een zo realistisch mogelijke begroting te maken die 

dusdanig ‘robuust’ is dat niet bij elke financiële tegenvaller een aanvullende bijdrage van de deelne-

mers met bijbehorende begrotingswijziging nodig is. De wijze waarop hier invulling aan wordt gege-

ven voor de begroting 2023 roept bij ons wel wat vragen op. 

 

Forse stijging begroting  

De netto-kosten van de begroting 2023 stijgen fors met € 3.989 miljoen (waarvan 2.275 miljoen inci-

denteel) t.o.v. de begroting 2022. Dit betreft een stijging van 18%. Voor de gemeente Mook en Mid-

delaar leidt dit tot een stijging in de bijdrage van € 118.000 naar € 146.000. Dit vinden wij een zor-

gelijke en onwenselijke ontwikkeling. Verder zien wij de late signalering van de in 2022 te laag be-

grote sociale lasten ad € 973.000 als een incident, maar zeker niet als een voorbeeld van realistisch 

begroten. Graag horen wij van u hoe u de kostenstijgingen in de toekomst denkt te beperken of om 

te buigen tot kostenverlagingen. 
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Antwoord BsGW: 

BsGW blijft kritisch op haar uitgaven. Voor wat betreft alle ontwikkelingen, lopende en nog te starten 

projecten en trajecten blijven wij u informeren via de reguliere planning- en control-cyclus, zoals de 

bestuursrapportage en separate bestuursvoorstellen en memo’s. 

 

Implementatie aanbesteding Hosting en Applicaties 

 Het grootste deel van de kostenstijging (2.275 mln.) is toe te rekenen aan de implementatiekosten 

van de hosting en het belastingpakket. Aangezien de contractduur met de betreffende IT-leveranciers 

vooraf bekend was, vragen wij ons af waarom hier niet jaarlijks voor gereserveerd is of waarom niet 

gekozen is voor activering van uitgaven zodat deze uitschieter in de kosten voorkomen had kunnen 

worden. In ieder geval is nadere uitleg op zijn plaats. 

 

Antwoord BsGW: 

In de begroting 2021 is melding gemaakt van de aankomende aanbesteding van het huidige belasting-

pakket en de hosting onder de paragraaf ‘zekere ontwikkelingen’. Hierbij is aangegeven dat de finan-

ciële effecten nog niet voldoende bekend waren om hiervoor reeds een bedrag op te nemen in de 

begroting van BsGW. In de begroting is hiermee derhalve geen rekening gehouden. Op basis van de in 

de loop van 2020 gestarte voorbereidingen op de aanbesteding van het huidige belastingpakket en de 

hosting in het algemeen en de ervaring van de ingehuurde externe kennis in het bijzonder, had hier in 

de begroting 2022 concreter op ingegaan moeten zijn geworden en een eerste financiële indicatie ge-

geven dienen te worden. Dit is, zoals reeds in eerdere verantwoordingen, helaas niet gebeurd (zie ook 

de toelichting in de bestuursrapportage Q3 van 2021 en de informatiebrief van december 2021, bijlage 

4, waarin voornoemde is opgenomen).  

 

Ten aanzien van de bestemmingsreserve: Zie antwoord 2 bij Algemeen. 

 

Organisatieontwikkelingsplan (OOP) 

Volgens de overzichten uit eerdere Bestuursrapportages gaat BsGW vanaf 2025 inverdienen op de 

investering van € 4 miljoen, die is gedaan in het kader van het project Ondernemings- en ontwikkel-

plan (OOP). Vanaf 2028 (nadat de investering is terugverdiend) zou dat moeten leiden tot een lagere 

bijdrage voor de deelnemers. Dit terugverdieneffect zien we echter nog niet terug in de jaarschijven 

2025 t/m 2027 in de vorm van lagere kosten versus de aflossing op de investering. Kunt u aangeven 

waarom de inverdieneffecten niet zichtbaar zijn in de meerjarenbegroting en ons hier meer inzicht 

over verschaffen? 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 3 bij Algemeen. 

 

Post onvoorzien en weerstandsvermogen 

Het bedrag (€ 1.421.188) aan weerstandsvermogen dat in de begroting is opgenomen is gebaseerd 

op de risico-inventarisatie in bijlage 9. Deze risico-inventarisatie bevat enkele posten waarvan de 

vraag is of die niet ook al worden afgedekt door de post onvoorzien in de begroting. Deze posten 

zouden anders in elk geval als structurele dekking voor de risico’s moeten worden opgenomen zodat 

het benodigde weerstandsvermogen lager is. 
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De posten die feitelijk al jaarlijks zijn afgedekt door de post onvoorzien zijn: 

 

Covid-19 (1)                                        € 270.000;  

In de risico-analyse wordt de kans hoog (90%) ingeschat dat er ook in 2023 nog forse financi-

ele nadelen te verwachten zijn van de covid-19 pandemie in de vorm van extra inhuur van-

wege uitval personeel en meer uitvoeringskosten en minder vervolgingsopbrengsten n.a.v. fail-

lissementen. Dat 3 jaar na de start van de pandemie nog steeds met een grote mate van ze-

kerheid veel extra kosten aan covid-19 zijn toe te rekenen achten wij weinig realistisch.  

 

 Meer bezwaren en beroepen: ncnp’s (8)               € 450.000; 

Mede door de diverse inspanningen van de afgelopen jaren lijkt de stijging van de proceskos-

tenvergoeding af te vlakken. Bereikte de proceskostenvergoeding in 2020 nog een piek met 

2.7 miljoen daar is de teller in 2021 op 2.5 miljoen blijven steken. Om deze reden achten wij 

het in de begroting opgenomen bedrag van € 3 miljoen aan proceskosten al aan de hoge kant. 

Het bedrag á € 450.000 dat nog eens extra aan het weerstandsvermogen wordt toegevoegd 

lijkt ons daarom overbodig. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 5 bij Algemeen. 

 

18. Gemeente Nederweert 

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 31 mei 2022 besloten om in te stemmen met de 

ingezonden ontwerpbegroting 2023 en ontwerp-meerjarenraming 2023-2027.  

 

19. Gemeente Peel en Maas 

De raad heeft de Ontwerpbegroting BsGW 2023 en Ontwerpmeerjarenbegroting 2023-2027 bespro-

ken en heeft bij de begroting een aantal inhoudelijke opmerkingen en aandachtspunten. 

 

Zij onderschrijven het streven van BsGW om een zo realistisch mogelijke begroting te maken die 

dusdanig ‘robuust’ is dat niet bij elke financiële tegenvaller een aanvullende bijdrage van de deelne-

mers met bijbehorende begrotingswijziging nodig is. De wijze waarop hier invulling aan wordt gege-

ven voor de begroting 2023 roept bij haar wel wat vragen op. 

 

Forse stijging begroting:  

De netto-kosten van de begroting 2023 stijgen fors met € 3.989 miljoen (waarvan 2.275 miljoen inci-

denteel) t.o.v. de begroting 2022. Dit betreft een stijging van 18%. Voor de gemeente Peel en Maas 

leidt dit tot een stijging in de bijdrage van € 599.000 naar € 720.000. Dit vinden wij een zorgelijke en 

onwenselijke ontwikkeling.  

 

Antwoord BsGW: 

BsGW blijft kritisch op haar uitgaven. Voor wat betreft alle ontwikkelingen, lopende en nog te starten 

projecten en trajecten blijven wij u informeren via de reguliere planning- en control-cyclus, zoals de 

bestuursrapportage en separate bestuursvoorstellen en memo’s. 
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Implementatie aanbesteding Hosting en Applicaties 

 Het grootste deel van de kostenstijging (2.275 mln.) is toe te rekenen aan de implementatiekosten 

van de hosting en het belastingpakket. Aangezien de contractduur met de betreffende IT-leveranciers 

vooraf bekend was, vragen wij ons af waarom hier niet jaarlijks voor gereserveerd is, zodat deze uit-

schieter in de kosten voorkomen had kunnen worden. 

 

Antwoord BsGW: 

In de begroting 2021 is melding gemaakt van de aankomende aanbesteding van het huidige belasting-

pakket en de hosting onder de paragraaf ‘zekere ontwikkelingen’. Hierbij is aangegeven dat de finan-

ciële effecten nog niet voldoende bekend waren om hiervoor reeds een bedrag op te nemen in de 

begroting van BsGW. In de begroting is hiermee derhalve geen rekening gehouden. Op basis van de in 

de loop van 2020 gestarte voorbereidingen op de aanbesteding van het huidige belastingpakket en de 

hosting in het algemeen en de ervaring van de ingehuurde externe kennis in het bijzonder, had hier in 

de begroting 2022 concreter op ingegaan moeten zijn geworden en een eerste financiële indicatie ge-

geven dienen te worden. Dit is, zoals reeds in eerdere verantwoordingen, helaas niet gebeurd (zie ook 

de toelichting in de bestuursrapportage Q3 van 2021 en de informatiebrief van december 2021, bijlage 

4, waarin voornoemde is opgenomen).  

 

Financiële doorvertaling Ondernemings- en ontwikkelplan (OOP) in de (meerjaren)begroting 

Volgens de overzichten uit eerdere Bestuursrapportages gaat BsGW vanaf 2025 inverdienen op de 

investering van € 4 miljoen, die is gedaan in het kader van het project Ondernemings- en ontwikkel-

plan (OOP). Vanaf 2028 (nadat de investering is terugverdiend) zou dat moeten leiden tot een lagere 

bijdrage voor de deelnemers. Dit terugverdieneffect zien we echter nog niet terug in de jaarschijven 

2025 t/m 2027 in de vorm van lagere kosten versus de aflossing op de investering.  

Kunt u aangeven waarom de inverdieneffecten niet zichtbaar zijn in de meerjarenbegroting en ons 

hier meer inzicht over verschaffen? 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 3 bij Algemeen. 

 

Post onvoorzien en weerstandsvermogen 

Het bedrag (€ 1.421.188) aan weerstandsvermogen dat in de begroting is opgenomen is gebaseerd 

op de risico-inventarisatie in bijlage 9. Deze risico-inventarisatie bevat enkele posten waarvan de 

vraag is of deze niet te hoog worden ingeschat en of deze niet al in voldoende mate zijn afgedekt 

door de post onvoorzien in de begroting en door de reguliere budgetten in de begroting. 

 

Het gaat hierbij om de volgende posten: 

 

Covid-19 (1)                                      € 270.000;  

In de risico-analyse wordt de kans hoog (90%) ingeschat dat er ook in 2023 nog forse financi-

ele nadelen te verwachten zijn van de covid-19 pandemie in de vorm van extra inhuur van-

wege uitval personeel en meer uitvoeringskosten en minder vervolgingsopbrengsten n.a.v. fail-

lissementen. Dat 3 jaar na de start van de pandemie nog steeds met een grote mate van ze-

kerheid veel extra kosten aan covid-19 zijn toe te rekenen achten wij weinig realistisch.  
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 Meer bezwaren en beroepen: ncnp’s (8)               € 450.000; 

Mede door de diverse inspanningen van de afgelopen jaren lijkt de stijging van de proceskos-

tenvergoeding af te vlakken. Bereikte de proceskostenvergoeding in 2020 nog een piek met  

€ 2,7 miljoen daar is de teller in 2021 op € 2,5 miljoen blijven steken. Om deze reden achten 

wij het in de begroting opgenomen bedrag van € 3 miljoen aan proceskosten al aan de hoge 

kant. Het bedrag á € 450.000 dat nog eens extra aan het weerstandsvermogen wordt toege-

voegd lijkt ons daarom overbodig. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 5 bij Algemeen. 

 

20. Gemeente Roerdalen 

In de gemeenteraad van 2 juni 2022 is de navolgende zienswijze kenbaar gemaakt: 

- De gemeenteraad inzicht te geven in de initiatieven die de afgelopen jaren zijn genomen om de 

proceskosten te beheersen c.q. terug te brengen; 

- De gemeenteraad inzicht te geven in de nu voorgestelde initiatieven om de proceskosten op de 

korte en de lange termijn te beheersen en terug te brengen. 

 

Antwoord BsGW: 

BsGW rapporteert vanaf 2021 in elke Algemeen Bestuursvergadering over de stand van zaken met 

betrekking tot de initiatieven, die zijn en op korte en lange termijn worden genomen om de 

proceskosten te beheersen.  

Wij verwijzen in dit kader naar de rapportages, die geagendeerd zijn voor de Algemeen Bestuur-

vergaderingen van 24-6-2021, 3-9-2021, 9-12-2021 en 24-3-2022. Het is aan uw wethouder om de 

gemeenteraad van Roerdalen hierover te informeren.  

 

21. Gemeente Roermond 

De meerjarenbegroting 2023-2027 is behandeld in de raadsvergadering van 2 juni 2022. De 

gemeenteraad kan niet instemmen met de begroting BsGW 2023 met uitzondering van de verhoging 

van de gemeentelijke bijdragen ten gevolge van de loonindexering en de indexering goederen en 

diensten. In lijn met de uitgangspunten van onze lokale begroting verzoekt de gemeenteraad BsGW 

de overige kosten op te vangen in de bestaande begroting. 

 

Een minimale, maar wel realistisch onderbouwde begroting is naast kostenreductie, één van de 

doelstellingen van BsGW om de bijdragen van de deelnemers zo laag mogelijk te houden. Begrote 

bedragen dienen voor iedere begrotingscyclus, steeds weer zo actueel mogelijk te zijn. BsGW dient 

rekening te houden met actuele gegevens, reële verwachte ontwikkelingen en risico’s. 

 

Onderstaand een aantal (aanvullende) punten waarvoor wij aandacht en reactie vragen aan BsGW: 

 

1 - personeelskosten en correctie sociale lasten: 

De te lage sociale lasten zijn in de jaren 2020 en 2021 geen oorzaak voor overschrijdingen op de 

begrote personeelskosten. Daarnaast zien we een begroot bedrag van € 692 duizend aan overige 
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personeelskosten terwijl de gerealiseerde kosten in 2020 en 2021 essentieel lager zijn dan de 

begrote bedragen. Dit in relatie tot de doelstellingen vanuit het OOP, een formatiereductie van 20 fte 

eind 2024 maakt dat wij van mening zijn dat er ruimte is voor verlaging in dit bedrag. 

 

a. Personeelslasten begroten op actuele en realistische cijfers, zie ook punt 3. 

 
Antwoord BsGW: 

Net als in voorgaande jaren stelt BsGW ook in 2023 niet alle vacatures automatisch open wanneer 

medewerkers uit dienst gaan. Om de formatie (lees: de kosten) structureel te kunnen verlagen, wordt 

zoveel mogelijk gewerkt met flexibele inhuur (zie post ‘Operationele kosten’), die desgewenst kan wor-

den stopgezet.  

In de jaarrekening op p. 21 staat ‘formatie’ benoemd. Hiervoor moet ‘bezetting’ worden gelezen.  

 

2 - implementatie kosten aanbesteding Hosting en Applicaties (AHA): 

Met het door BsGW gepresenteerde voorstel voor het instellen van een bestemmingsreserve komen 

de totale kosten voor deze investering volledig ten laste van de exploitatie. Hiermee zien we dan ook 

een stijging van meer dan 18% in het jaar 2023. Dit heeft uiteraard grote invloed op de bijdrage van 

de deelnemers. We zijn van mening dat er diverse varianten van financieren en activeren/afschrijven 

tot de mogelijkheid behoort. 

 

a. In het investeringsvoorstel de diverse varianten uitwerken en deze ter besluitvorming aan het 

AB voorleggen. 

b. Verhoging deelnemersbijdrage aanbesteding AHA uit de begroting 2023 verwijderen tot er 

door het AB een besluit is genomen over de wijze van financieren in het investeringsvoorstel. 

 
Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 2 bij Algemeen. 

 

3 - ondernemings- en ontwikkelplan (OOP): 

De wijze van financieren van het OOP is door het Algemeen Bestuur vastgesteld op 14 december 

2017. Er is een investerings- en ontwikkelbudget vrijgegeven van € 4 miljoen. De 

geprognosticeerde balans laat een opgenomen geldlening van € 2 miljoen. Deze lening is 

voor 7 jaar aangetrokken en wordt in zeven termijnen lineair afgelost vanaf 2021. Uiteindelijk dient 

de formatie uiterlijk 31 december 2024 met 20 fte te dalen naar 141,8 fte. De dekking voor de 

investering wordt gevonden in de te realiseren structurele formatiereductie en daarmee de lagere 

netto-kosten in de jaren 2025-2027. 

 

Er is dus sprake van een ‘inverdienefect’ van € 1,300 miljoen vanaf het jaar 2025. De 

personeelskosten dalen vanaf het jaar 2025, maar de bijdrage van de deelnemers blijft in de jaren 

2025 -2027 gelijk omdat deze wordt ingezet als dekking voor de projectkosten. Vanaf het jaar 2028 

is er dan sprake van een daling van de deelnemersbijdrage. 

 

a. Waarom is er afgeweken van het AB besluit van 14 december 2017. 

b. Wat zijn de effecten van het lagere financieringsbedrag en de aflossingsverplichting op de: 

huidige exploitatie van BsGW, de inverdienperiode 2025 - 2027 en de huidige en toekomstige 
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bijdrage van de deelnemers. 

c. De effecten van het OOP zijn niet opgenomen bij het onderdeel personeelslasten in de 

meerjarenbegroting 2023 -2027. Hierdoor zien we een nog grotere stijging in de 

personeelskosten. 

d. Effecten OOP opnemen in de meerjarenbegroting 2023 - 2027. 

 
Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 3 bij Algemeen. 

 

4 - aanvulling weerstandsvermogen 

We constateren dat er in de begroting naast de post tegemoetkoming proceskosten (€ 3,060 miljoen) 

ook nog eens rekening gehouden is gehouden met een bedrag van € 450 duizend voor meer 

bezwaren en beroepen. Er wordt gerekend met een bedrag van € 500 duizend en een kans van 90% 

dat dit risico zich voordoet. We vragen ons af of dit percentage niet erg hoog is. Mede ook omdat de 

begroting in 2022 is bijgesteld naar € 3 miljoen. Daarnaast is er een bedrag van € 328 duizend 

opgenomen voor onvoorzien. 

 

a. Kritisch kijken naar de diverse buffers die worden opgebouwd. 

 
Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 5 bij Algemeen. 

 

a. De berekende aanvulling voor het weerstandsvermogen, idem als in 2022, niet in rekening te 

brengen bij de deelnemers. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 4 bij Algemeen. 

 

5. -klantcontacten 

Eerder heeft BsGW toegezegd dat het onderwerp klantcontact hoger op de agenda komt te staan. Uit 

de overgelegde stukken kunnen wij onvoldoende afleiden dat u in deze opzet geslaagd bent. We 

herinneren daarom aan de gedane toezegging en verzoeken opnieuw om uw aandacht hiervoor.    

 
Antwoord BsGW: 

In december 2020 heeft het AB BsGW een nieuwe visie op dienstverlening en een 

dienstverleningsconcept vastgesteld. In 2021 is een nieuwe klanttevredenheidsmonitor ingericht, 

waarbij de klanttevredenheid aan de hand van vijf dienstverleningsindicatoren wordt gemeten. Deze 

indicatoren zijn in juni 2021 door het AB BsGW vastgesteld. Er vindt met ingang van 2023 (over het 

jaar 2022) een ‘generieke’ jaarlijkse rapportage plaats. Dit naast een specifieke terugkoppeling met 

betrekking tot de kwaliteitsparagraaf in de Bestuursrapportages Q2 en Q4 met ingang van 2022. 

Ten aanzien van de aanslagronde 2022 heeft BsGW gekozen voor een gespreide oplegging, hetgeen 

heeft geleid tot een overall betere bereikbaarheid. De wachttijd aan de telefoon is zowel op de 

reguliere lijn als op de flitsbezwaarlijn (rechtstreeks contact met taxateur) aanzienlijk omlaag 

gegaan.  
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6. -wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen 

Wij verzoeken het Dagelijks Bestuur van BsGW ons schriftelijk te informeren over de wijze en het 

tijdstip waarop u de wijzigingen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, zoals opgenomen in 

bijgevoegd overzicht, gaat implementeren. De Roermondse raad is met name gecharmeerd van de 

nieuwe mogelijkheid om een gemeenschappelijke adviescommissie in te stellen en verzoekt BsGW 

hier op zo kort mogelijke termijn werk van te maken. 

 

Antwoord BsGW: 

Het Dagelijks Bestuur BsGW bespreekt in de eerstvolgende vergadering het tijdpad en het plan van 

aanpak met betrekking tot de (implementatie van de) wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke 

regelingen, waarna dit punt geagendeerd wordt voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 

29 september a.s. Uw portefeuillehouder kan =in het kader van de college-GR= deze informatie met 

u delen. Dit geldt overigens ook voor de verdere communicatie ten aanzien van dit onderwerp (en 

alle andere onderwerpen). Het onderdeel gemeenschappelijke adviescommissie wordt uiteraard in 

vorengenoemd plan van aanpak meegenomen. Het DB BsGW geeft de nadrukkelijke voorkeur aan het 

eenmalig doorlopen van de procedure langs de dertig deelnemers in BsGW. Dat dit geen sinecure is, 

heeft de recente praktijk aangetoond.  
 

22. Gemeente Simpelveld 

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 2 juni 2022 positief gereageerd op de begroting 2023. 

De raad wenst daarbij echter nadrukkelijk enkele kanttekeningen te maken en vraagt aandacht voor: 

1. Een nadere evaluatie en verbetering van het interne begrotingsproces; 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 1 bij Algemeen. 

 

2. Het streven naar maximaal mogelijke activering van de kosten van de aanbesteding hosting en 

applicaties; 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 2 bij Algemeen. 

 

3. Het in gang zetten van de verbetering van het archiefbeheer. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 6 bij Algemeen. 

 

23. Gemeente Sittard-Geleen 

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 19 mei 2022 besloten om in te stemmen met de 

ingezonden ontwerpbegroting 2023 en ontwerp-meerjarenraming 2023-2027.  

 

24. Gemeente Stein 

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 19 mei 2022 kennis genomen van de begroting en de 

volgende zienswijze ingediend: 
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1. Gezien het substantiële bedrag van de bijstelling sociale lasten met € 973 duizend, zou een bijstel-

ling van de taakstelling reductie formatie ook op zijn plaats zijn. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 3 bij Algemeen. 

 

2. Wij verzoeken BsGW om te streven naar een maximale activering van de kosten van de aanbeste-

ding hosting en applicaties. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 2 bij Algemeen. 

 

3. Bij de begroting 2023 wordt voorgesteld om het weerstandsvermogen op te hogen met € 91 dui-

zend. Dit druist in tegen de onlangs door het Algemeen Bestuur van de BsGW vastgestelde kader-

nota risicomanagement en weerstandsvermogen; op grond van deze nota wordt het weerstands-

vermogen pas bij een ratio van < 0,8 aangevuld. Daarvan is in de voorliggende ontwerpbegroting 

2023 geen sprake. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 4 bij Algemeen. 

 

25. Gemeente Vaals 

De gemeenteraad kan niet instemmen met de ontwerpbegroting 2023 en de ontwerp- 

meerjarenbegroting 2023 – 2027 en onderbouwt de negatieve zienwijze als volgt: 

 

1. Bij de besluitvorming van het OOP heeft BsGW aangegeven dat de afschrijving van het (geacti-

veerde) OOP ad € 4.000.000 zou plaatsvinden in de jaren 2025, 2026 en 2027, maar de afschrij-

vingslasten (als onderdeel van de kapitaallasten) blijven in deze jaren ongewijzigd en zien wij dus 

niet terug in de begroting.  

Daarbij verbaast het dat van de totale kosten van het OOP (ad € 4.000.000 miljoen) ‘slechts’ € 

2.000.000 miljoen extern behoeft te worden aangetrokken. BsGW wordt verzocht dit nader toe te 

lichten.  

 

Antwoord BsGW: 

BsGW heeft voor het OOP ‘slechts’ € 2 miljoen langlopend moeten lenen. In de jaren 2021 tot en met 

2027 wordt deze lening terugbetaald. De eerste aflossing ad. € 286 duizend van deze lening heeft in 

2021 plaatsgevonden en is zichtbaar in de jaarrekening onder de post ‘vaste schulden met een rente-

typische looptijd van > 1 jaar’ .  

Naast het aantrekken van externe financiering (lees: het aangaan van een lening) à € 2 miljoen speci-

fiek ten behoeve van het OOP, heeft BsGW gebruik gemaakt van de ruimte die de reguliere kasgeldle-

ning (lees: het rood staan op de lopende rekening) biedt. Afhankelijk van de liquiditeitspositie van 

BsGW is deze variabele mogelijkheid t.b.v. het OOP ingezet. In reactie op de vorige vraag is al weer-

gegeven waar deze is terug te vinden in de jaarrekening van BsGW.  
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Wellicht ten overvloede: BsGW hanteert een harde scheiding wat betreft bankrekeningen voor enerzijds 

de belastingopbrengsten en anderzijds de exploitatie van de BsGW-organisatie als zodanig. 

 

Tot slot, en ook verwijzend naar punt 2 hierna (waarin aandacht wordt gevraagd voor de bruto lonen 

en het aantal fte’s) wordt BsGW verzocht om op dit punt ook de impact van het OOP hierin te betrekken 

(formatiereductie van 161,8 fte naar 141,8 fte). Kijkend naar de meerjarige ontwikkeling van de bruto 

lonen (die jaarlijks een stijging vertoont), wordt blijkbaar géén rekening gehouden met een dalend 

aantal fte’s. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 3 bij Algemeen. 

 

2. Wij zijn van mening dat de begrote bedragen voor iedere begrotingscyclus steeds opnieuw zo ac-

tueel mogelijk bepaald dienen te worden en dus gebaseerd op de ervaringscijfers, in combinatie 

met reële verwachte ontwikkelingen. Dit geldt niet alleen voor de personeelslasten maar voor alle 

kostencategorieën. Een ‘zero based budget’-opzet voor iedere jaarlijkse begroting is gewenst (in 

plaats van een begroting waarbij de begroting van het “oude” jaar als vertrekpunt geldt voor de 

nieuwe begroting). Als wij kijken naar de personeelslasten verzoeken wij BsGW de bruto lonen 

reëel te begroten. Zo wordt in de jaarrekening 2021 (op pagina 21) gerapporteerd, dat de bestuur-

lijk vastgestelde formatie van BsGW per 1-1-2021 146,5 fte bedraagt, terwijl de begroting spreekt 

van een formatie die bestaat uit 161,8 fte (pagina 28). 

 

Antwoord BsGW: 

Net als in voorgaande jaren stelt BsGW ook in 2023 niet alle vacatures automatisch open wanneer 

medewerkers uit dienst gaan. Om de formatie (lees: de kosten) structureel te kunnen verlagen, wordt 

zoveel mogelijk gewerkt met flexibele inhuur (zie post ‘Operationele kosten’), die desgewenst kan 

worden stopgezet.  

In de jaarrekening op p. 21 staat ‘formatie’ benoemd. Hiervoor moet ‘bezetting’ worden gelezen.  

 

3. Ten aanzien van de voorgenomen aanschaf van een nieuwe belastingapplicatie (AHA), menen wij 

dat er verschillende financieringsvormen mogelijk zijn. Iedere variant heeft een ander effect op de 

exploitatierekening van BsGW en daarmee één-op-één op de bijdragen van de deelnemers.  

a) Wij verzoeken de verschillende varianten inclusief de financiële impact per variant op de 

bijdrage per deelnemer voor besluitvorming aan het Algemeen Bestuur voor te leggen; 

b) teneinde de jaarlijkse last van de investeringen in het algemeen en van deze applicatie in 

het bijzonder zoveel als mogelijk te nivelleren, wordt BsGW dringend verzocht om de aan-

schaf (voor zoveel als mogelijk) te activeren en af te schrijven ten laste van de exploitatie 

gedurende de toegestane levensduur / afschrijvingsperiode. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 2 bij Algemeen. 

 

4. BsGW geeft aan dat in 2021 een archiefinspectie heeft plaatsgevonden waarbij een aantal verbe-

terpunten naar voren zijn gekomen: hiervoor wordt een plan van aanpak en een businesscase 

opgesteld. Wij vragen expliciet aandacht voor de opvolging van dit beleidsvoornemen. 
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Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 6 bij Algemeen. 

 

5. Tot slot neemt de exploitatierekening van BsGW op meerdere plekken een voorschot op eventuele 

financiële tegenvallers die zich mogelijk voordoen. Ons inziens bevat deze doublures, waarbij naast 

de voorziening proceskosten ad € 3.060.000, ook nog eens binnen het weerstandsvermogen reke-

ning wordt gehouden met het risico van “meer bezwaren en beroepen ncnp’s”: bruto wordt dit voor 

€ 500.000 ingezet waaraan BSGW een kans van 90 % koppelt dat deze zich voor kan doen: “score” 

€ 450.000, waarbij tevens een post ‘onvoorzien’ ad € 328.000 is opgenomen.  

Ook worden de Covid 19 gerelateerde kosten voor een bedrag van € 270.000 volgens ons onterecht 

meegenomen in het weerstandsvermogen, deze worden immers rechtstreeks met de deelnemers 

verrekend. Wij verzoeken BsGW nogmaals kritisch naar de begroting te kijken en dubbele risico’s 

(zoals bij proceskosten) weg te laten. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 5 bij Algemeen. 

 

26. Gemeente Valkenburg aan de Geul 

De gemeenteraad van de gemeente Valkenburg aan de Geul heeft in haar vergadering van 20 juni 

2022 besloten een positieve zienswijze af te geven op de ontwerpbegroting. Wel constateert zij een 

aantal aandachtspunten met betrekking tot deze begroting die zij graag nader willen duiden. 

 

Verdere kostenstijging voorkomen 

De ontwerpbegroting 2023 van de BsGW leidt tot een significante kostenstijging en daarmee tot een 

forse stijging van de bijdragen van de deelnemers. Wij roepen u op om maatregelen te nemen om 

verdere kostenstijgingen te voorkomen en indien mogelijk tot een daling van de kosten van de BsGW 

te komen. 

 

Antwoord BsGW: 

BsGW blijft kritisch op haar uitgaven. Voor wat betreft alle ontwikkelingen, lopende en nog te starten 

projecten en trajecten blijven wij u informeren via de reguliere planning- en control-cyclus, zoals de 

bestuursrapportage en separate bestuursvoorstellen en memo’s. 
 

Maatregelen m.b.t. proceskosten 

In de ontwerpbegroting 2023 wordt rekening gehouden met een bedrag van ruim € 3 miljoen met 

betrekking tot de proceskostenvergoedingen van bezwaarschriften. De raad van de gemeente 

Valkenburg aan de Geul verzoekt de BsGW met klem om aanvullende maatregelen te nemen om de 

proceskosten terug te dringen. 

 

Antwoord BsGW: 

Wij verwijzen naar het ‘actieplan reductie proceskosten BsGW’, welke elk kwartaal wordt geactualiseerd 

en aangeboden aan het Algemeen Bestuur.  
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BsGW kijkt evenwel ook kritisch naar het eigen functioneren. Vandaar dat in 2021 een aantal interne 

verbeterpunten met de Waarderingskamer zijn besproken. Het betreft hier met name: 

- Tijdigheid afhandelen bezwaarschriften;  

- Controle uitgezonderde ongebouwde objecten; 

- Terugmelding aan NHR; 

- Controle secundaire objectkenmerken; 

- Synchroon houden LV WOZ.  

 

De aanpak van deze punten heeft geleid tot een hogere juistheid van gegevens en een hogere kwaliteit, 

hetgeen bovendien tot uitdrukking komt in het oordeel ‘goed’ van de Waarderingskamer. 
 

Implementatiekosten AHA spreiden 

In de voorliggende ontwerpbegroting worden de implementatiekosten voor AHA grotendeels in 2023 

verwerkt. Wij roepen u op om deze kosten te activeren en de afschrijving te verdelen over meerdere 

jaren om zodoende de schommelingen binnen uw begroting te beperken. 

 

Antwoord BsGW: 

Een aantal deelnemers heeft vragen gesteld over de financiële verwerking van de kosten van het 

nieuwe belastingpakket. BsGW wordt verzocht zich in te spannen om te onderzoeken wat de 

mogelijkheden zijn om de kosten van het belastingpakket te activeren, zodat deze lasten over meerdere 

jaren verdeeld kunnen worden. En deze werkwijze ook te hanteren voor toekomstige investeringen in 

het belastingpakket. Daarnaast is gevraagd de wijze van financiering en afschrijving van de nieuwe 

belastingapplicatie eerst via besluitvorming in het Algemeen Bestuur plaats te laten vinden, vanwege 

het feit dat er diverse varianten mogelijk zijn, die per variant verschillende impact op de bijdrage per 

deelnemer. 

 
Gezien de aard en het karakter van de kosten blijken de activeringsmogelijkheden op basis van 

afstemming met onze accountant nihil te zijn. Het Dagelijks Bestuur heeft op basis hiervan voor de 

variant gekozen om de kosten zoveel als mogelijk in één keer te nemen. Deze variant is derhalve 

uitgewerkt. Zie hiertoe Memorandum implementatiekosten AHA d.d. 24-03-2022 (bijlage 2). Dit 

memo is op 28-03-2022 met de accountmanagers van de deelnemers gedeeld en voorafgaand in het 

ambtelijk afstemmingsoverleg toegelicht. Kort en goed komt het er op neer dat het Algemeen 

Bestuur van BsGW, met in achtneming van het BBV, kan besluiten om voor de totale kosten van de 

implementatie een bestemmingsreserve à € 2.775.000 te creëren. Deze reserve zal gevoed worden 

via een eenmalige, gelijk grote verhoging van de deelnemersbijdrage op basis van de huidige KVM, al 

dan niet gespreid over 2022 en 2023. Met het oog op de toekomst en lering trekkend uit het heden 

ligt het voor de hand om de komende jaren een bestemmingsreserve te creëren voor de volgende 

aanbestedings- en implementatieronde. 

 

Systematiek begrotingswijzigingen 

De BsGW heeft besluiten die leiden tot aanvullende gemeentelijke bijdragen niet altijd verwerkt in de 

vorm van een begrotingswijziging met bijbehorend zienswijzetraject voor de raden van de 
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deelnemers. Wij verzoeken u om besluiten die leiden tot een verhoging van de bijdragen van de 

deelnemers (of een verschuiving van bijdragen tussen de deelnemers) altijd door middel van een 

begrotingswijziging aan de deelnemers voor te leggen. 

 

Antwoord BsGW: 

Het AB van BsGW heeft besloten geen tussentijdse begrotingswijzigingen te accepteren. In het AB 

van 30 juni jl. is het verkenningsdocument ‘begrotingswijzigingen’ ingebracht om te verkennen hoe 

het AB hier nu in staat omdat ook de Provincie en de accountant hier opmerkingen over maken. De 

reacties uit de vergadering zullen worden verwerkt in een notitie, welke nog dit jaar wordt voorgelegd 

in het AB. 
 

27. Gemeente Venlo 

De raad heeft kennis genomen van de begroting 2023 van BsGW en brengt de volgende standpunten 

in: 

- Het OOP 2018-2029 (Ondernemings- en ontwikkelplan) moet leiden tot een structurele kos-

tenreductie van € 1,3 miljoen. Dit zou moeten worden gerealiseerd middels een formatiereduc-

tie van 20 fte tot en met 2024. In de voorliggende conceptbegroting wordt voorgesteld om de 

begrotingspost sociale lasten met € 900.000 te verhogen. Wij verzoeken u nader toe te lichten 

hoe deze verhoging zich verhoudt tot de te realiseren kostenreductie conform het OOP. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 3 bij Algemeen. 

 

- Wij willen er voor de toekomst bij u op aandringen dat redelijke voorspelbare grote uitgaven 

dan wel investeringen (zoals het project AHA) al in een vroeger stadium met de deelnemers 

worden gedeeld en voorzienbare financiële effecten van tevoren worden opgenomen in de be-

groting. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 1 bij Algemeen. 

 

28. Gemeente Voerendaal 

De gemeente Voerendaal geeft een positieve zienswijze af op de ontwerpbegroting 2023. 

 

29. Gemeente Weert 

In haar vergadering van 18 mei 2022 heeft de raad kennis genomen van de ontwerpbegroting 2023 

en heeft geen inhoudelijke opmerkingen. 

Voor de toekomst dringen zij er wel op aan dat redelijk voorspelbare uitgaven dan wel investeringen 

(zoals het project AHA) al in een veel vroeger stadium met de deelnemers worden gedeeld. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 1 bij Algemeen. 
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Het Dagelijks Bestuur BsGW wordt verzocht de raad schriftelijk te informeren over de wijze waarop 

BsGW de wijzigingen in de Wet Gemeenschappelijke Regelingen gaat implementeren. 

 

Antwoord BsGW: 

Het Dagelijks Bestuur BsGW bespreekt in de eerstvolgende vergadering het tijdpad en het plan van 

aanpak met betrekking tot de (implementatie van de) wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke 

regelingen, waarna dit punt geagendeerd wordt voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van 

29 september a.s. Uw portefeuillehouder kan =in het kader van de college-GR= deze informatie met 

u delen. Dit geldt overigens ook voor de verdere communicatie ten aanzien van dit onderwerp (en 

alle andere onderwerpen). 

 

30. Waterschap Limburg 

Het Waterschap Limburg stemt in met de ontwerpbegroting 2023 en ontwerp-meerjarenbegroting 

2023-2027 met bijbehorende zienswijze: 

1. Het Algemeen Bestuur van Waterschap Limburg hecht aan een transparante financiële be-

sturing van BsGW en verzoekt het bestuur van BsGW alles in het werk te stellen om dit te 

borgen. 

2. Verder wordt een positieve zienswijze uitgebracht op de ontwerpbegroting 2023 en meerjaren-

raming 2023-2027 van BsGW. 

 

Antwoord BsGW: 

Het Dagelijks Bestuur van BsGW hecht eveneens aan een transparante financiële besturing. Zij legt 

hierover, middels de bestuursrapportage (afwijkingenrapportage), elk kwartaal verantwoording af aan 

het Algemeen Bestuur van BsGW.  
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Bijlage 1: 

 
1. Geen reactie ontvangen van de gemeente Beek  

2. Niet getekend raadsvoorstel 14 juni 2022 van de gemeente Beekdaelen 

3. Getekend raadsbesluit 30 mei 2022 van de gemeente Beesel 

4. Getekend raadsbesluit 8 juni 2022 van de gemeente Bergen 

5. Getekend raadsbesluit 31 mei 2022 van de gemeente Brunssum 

6. Getekend raadsbesluit 1 juni 2022 van de gemeente Echt-Susteren 

7. Getekend raadsbesluit 7 juni 2022 van de gemeente Eijsden-Margraten 

8. Getekend raadsbesluit 30 mei 2022 van de gemeente Gennep 

9. Getekend raadsbesluit 2 juni 2022 van de gemeente Gulpen-Wittem 

10. Niet getekend raadsvoorstel 22 juni 2022 van de gemeente Heerlen 

11. Getekend raadsbesluit 22 juni 2022 van de gemeente Kerkrade 

12. Niet getekend raadsvoorstel 23 mei 2022 van de gemeente Landgraaf 

13. Getekend raadsbesluit 7 juni 2022 van de gemeente Leudal 

14. Getekend raadsbesluit 31 mei 2022 van de gemeente Maasgouw 

15. Niet getekend raadsbesluit 31 mei 2022 van de gemeente Maastricht 

16. Getekend raadsbesluit incl. amendement 24 mei 2022 van de gemeente Meerssen 

17. Getekend raadsbesluit 16 juni 2022 van de gemeente Mook en Middelaar 

18. Getekend raadsbesluit 31 mei 2022 ontvangen van de gemeente Nederweert 

19. Getekend raadsbesluit 7 juni 2022 van de gemeente Peel en Maas 

20. Getekend raadsbesluit 2 juni 2022 van de gemeente Roerdalen 

21. Getekend raadsbesluit 2 juni 2022 van de gemeente Roermond 

22. Getekend raadsbesluit 2 juni 2022 van de gemeente Simpelveld 

23. Niet getekend raadsbesluit 25 mei 2022 van de gemeente Sittard-Geleen 

24. Getekend raadsbesluit 19 mei 2022 van de gemeente Stein 

25. Getekend raadsbesluit 31 mei 2022 van de gemeente Vaals 

26. Getekend raadsbesluit 23 juni 2022 van de gemeente Valkenburg aan de Geul 

27. Getekend raadsbesluit 25 mei 2022 van de gemeente Venlo 

28. Getekend besluit 2 juni 2022 van de gemeente Voerendaal 

29. Getekend raadsbesluit 25 mei 2022 van de gemeente Weert 

30. Getekend besluit Algemeen Bestuur 11 mei 2022 van Waterschap Limburg. 
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