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Memo 

Aan: Algemeen Bestuur 
Van: Dagelijks bestuur 
Onderwerp: Uitgebrachte zienswijze met betrekking tot BsGW 

ontwerp-begroting 2022 en ontwerp-

meerjarenraming 2022-2026  
I.a.a.:  
Datum: geactualiseerd t/m 8 juni 2021 

 

 

Zowel de ontwerp-begroting 2022 als de ontwerp-meerjarenraming 2022-2026 zijn behandeld en in 

concept vastgesteld in de DB-vergadering van 11 februari 2021. Op grond van de bepalingen van de 

gemeenschappelijke regeling is de ontwerp-(meerjaren)begroting 2022 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, voor het mogelijk uitbrengen van een zienswijze. 

 

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.  

 

Op 8 juni 2021 zijn de laatste in deze memo verwerkte zienswijzen ontvangen. De ontvangen zienswijzen 

zijn als afzonderlijke bijlagen bijgevoegd. Indien een deelnemer ambtelijk heeft gereageerd, wordt dit 

aangegeven als zijnde een voorlopige zienswijze.  

 

 

 

Samenvattend advies aan Algemeen Bestuur:  

Op basis van de ingediende zienswijzen wordt voorgesteld om de voor 2022 berekende aanvulling van het 

weerstandsvermogen van € 140.000,- niet in rekening te brengen bij de deelnemers.  

 

Wij stellen u verder voor om de overige zienswijzen voor kennisgeving aan te nemen en de voorliggende 

begroting 2022 en meerjarenraming 2022-2026 definitief vast te stellen.  
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Algemeen 

 
a. Proceskosten 

Bij de behandeling van de ontwerp-begroting 2022 en de ontwerp-meerjarenraming 2022-2026 heeft 

een aantal raadscommissies resp. raden opmerkingen geplaatst bij de begrotingspost “proceskosten”. 

Bij het beteugelen van de proceskosten is sprake van een combi tussen een gemeenschappelijke, 

landelijke aanpak (wet- en regelgeving) en aandacht voor de eigen aanpak (kwaliteit en tijdigheid).  

Op uitdrukkelijk verzoek van het AB heeft (de directeur van) BsGW, samen met een aantal collega-

samenwerkingsverbanden, de afgelopen maanden intensief gelobbyd om de proceskosten op de 

Haagse agenda te krijgen. Dit is gelukt, getuige het feit dat komend najaar bestuurlijk overleg 

plaatsvindt over de Wet WOZ https://vng.nl/nieuws/vervolgonderzoek-naar-ontwikkelingen-rond-woz-
bezwaren, waarbij overigens een adequate rechtsbescherming van burgers en bedrijven gewaarborgd 
dient te blijven. 

 

BsGW is daarnaast evenwel ook kritisch op het eigen functioneren. Vandaar dat op 16 april jl. 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 moet leiden tot een hogere juistheid van gegevens en een hogere kwaliteit. 

Op ons verzoek zal de Waarderingskamer in oktober/november 2021 de voortgang toetsen. 

 

Verder verwijzen wij naar bijlage 2: actieplan reductie proceskosten BsGW.  

Een eerste versie van dit actieplan is op 24 februari jl. verstuurd als onderdeel van de oplegnotitie 

kadernota 2022 / ontwerpbegroting 2022. Het actieplan wordt elk kwartaal geactualiseerd en 

aangeboden aan het Algemeen Bestuur. De laatste ontwikkelingen worden 'gehighlight'. 

Het actieplan reductie proceskosten wordt separaat aan het college (gemeenten) resp. dagelijks 

bestuur (waterschap) aangeboden, met het uitdrukkelijk verzoek om de raad resp. het algemeen 

bestuur van de ontwikkelingen op de hoogte te stellen. 

 

b. Rapportage op deelnemersniveau 

Ook zijn er vragen gesteld over het op deelnemersniveau administreren en rapporteren c.q. 

verantwoorden, bijvoorbeeld wat proceskosten betreft. Hierbij wordt in voorkomende gevallen de 

suggestie gewekt, dat BsGW niet op deelnemersniveau wil rapporteren. Dit is niet juist. In de AB-

vergadering van 23 maart en 22 juni 2017 is besloten dat uitsplitsing naar deelnemer niet wenselijk 

wordt geacht vanuit de collectiviteitsgedachte van de GR BsGW. De administratie van BsGW is op basis 

van dit besluit dan ook niet dusdanig ingericht dat op deelnemersniveau geadministreerd wordt resp. 

gerapporteerd kan worden. 

 

c. Vooruitblik gewenste veranderingen 

Conform wens en afspraak biedt BsGW vanaf eind 2020 minder uitvoerige P&C-cyclus-producten aan. 

De bestuursrapportage, het jaarverslag in één oogopslag en een compactere begroting zijn concrete 

https://vng.nl/nieuws/vervolgonderzoek-naar-ontwikkelingen-rond-woz-bezwaren
https://vng.nl/nieuws/vervolgonderzoek-naar-ontwikkelingen-rond-woz-bezwaren
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voorbeelden in dezen. Daarnaast wordt een vaste paragraaf ‘kwaliteit van de dienstverlening’ in de 

bestuursrapportage opgenomen, voorzien van bestuursnormatiek c.q. stuurinformatie om de geleverde 

kwaliteit te meten en te volgen. 

 

De wijziging van een raads-GR naar een college-GR betekent niet alleen dat er slagvaardiger gehandeld 

kan worden bij bestuurswijzigingen. Het houdt tevens in dat de verantwoordelijkheid inzake 

communicatie met de raad resp. het algemeen bestuur in voorkomende gevallen bij het college resp. 

het dagelijks bestuur ligt. Uiteraard ondersteunt BsGW daar waar nodig en mogelijk. 

 

 

Bij de beantwoording van de onderstaande zienswijzen verwijzen wij u, daar waar dat van toepassing 

is, naar bovenstaande passages. 

 

 
d. Weerstandsvermogen en post onvoorzien 

Veel ingediende zienswijzen hebben betrekking op de post onvoorzien en het weerstandsvermogen. 

Ter verduidelijking een korte uiteenzetting: 

 

Weerstandscapaciteit 

Veel ingediende zienswijzen hebben betrekking op de post onvoorzien en het weerstandsvermogen. 

Ter verduidelijking een korte uiteenzetting: 

 

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 

begroting vergemakkelijken en zorgt zodoende voor een beetje flexibiliteit. De post onvoorzien 

bedraagt voor 2022 € 300 duizend, 1,4% 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 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 2022 bedraagt het berekende 

weerstandsvermogen € 1,330 miljoen. 
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1. Gemeente Beek  

Nog geen zienswijze ontvangen. Commissievergadering vindt plaats op 23 juni 2021. 

 

2. Gemeente Beekdaelen 

De raad heeft op 20 mei 2021 ingestemd met de begroting en dient de volgende zienswijze in: 

 

De gemeenteraad van Beekdaelen maakt zich zorgen over de begrotingsontwikkeling. Om een beter 

inzicht te krijgen verzoekt de gemeenteraad om: 

a) Vanaf jaarcyclus 2022 de algemene kosten en de overige operationele kosten te specificeren 

zodat we een beter inzicht krijgen als raad in deze posten; 

b) Bij het indexeren van salarissen voortaan het CPB te volgen en hiervoor dus 1,9% te hanteren 

en niet het eigen gemiddelde van 2,2%; 

c) De ontwikkelingen m.b.t. de begroting 2022 zoals genoemd op pagina 11 per stuk de kwanti-

ficeren met een concreet bedrag of indien dit niet mogelijk is te voorzien van een raming be-

staande uit een minimum en een maximum bedrag en alle deelnemers hierover schriftelijk te 

informeren vóór 1 oktober 2021. 

d) Het intensiveren van de inspanningen van BsGW inzake de Haagse lobby om regelgeving vorm 

te geven, die een oneigenlijke toepassing van de proceskostenregeling door no-cure-no-pay-

bedrijven tegengaat. 

 

Antwoord BsGW 
a) BsGW rapporteert en legt verantwoording af via de producten van de P&C-cyclus (kadernota, 

begroting, bestuursrapportage, jaarrekening) op BsGW-niveau en qua kosten op (hoofd)kos-

tensoort. Dit geldt ook voor de algemene kosten alsmede de overige operationele kosten.  

De algemene kosten vertonen jaarlijks een consistent beeld en betreffen een aantal posten die 

grotendeels vast zijn, zoals de verzekeringskosten, de accountantskosten en salarisverwer-

kingskosten. T.a.v. de overige operationele kosten: dit betreffen voornamelijk reis-/verblijfs-

kosten van de deurwaarders. 

b) BsGW volgt bij het indexeren van het salaris het CPB. De 2,2% is gebaseerd op het 10-jaars-

gemiddelde van het CPB (2012-2021), niet een eigen gemiddelde. Dit zijn de % die bekend 

waren ten tijde van het opstellen van de kadernota: november 2020. Vanuit de P&C-cyclus 

stelt BsGW in deze periode een inschatting op voor haar begroting 2022. De deelnemers hoeven 

deze inschatting later in het jaar erop volgend te maken, met als gevolg dat zij met meer 

actuele verwachtingen kunnen werken.  

Gerekend met de laatste CPB-cijfers van maart 2021 zijn de 10-jaarsgemiddelden overigens 

niet gewijzigd. De verwachte loonvoet is zelfs gestegen over de periode 2021-2025 van 1,9% 

naar 2,1%. 

c) BsGW rapporteert elk kwartaal via de bestuursrapportage op BsGW-niveau over eventuele on-

der- en overschrijdingen. Zodra eventuele ontwikkelingen die in de begroting (nog) niet ge-

kwantificeerd konden worden, bekend zijn, zal een raming dan wel concreet bedrag hiervoor 

worden opgenomen in de bestuursrapportage. 

d) Zie passage bij Algemeen a. Tevens verwijzen wij u naar de oplegnotitie die u heeft ontvangen 

bij de kadernota en de ontwerpbegroting 2022-2026 (DB 11-02-2021 Oplegnotitie kadernota 

achtergrond versie 1.0 def), waarin meer in detail de genomen, lopende en toekomstgerichte 
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acties staan vermeld. Dit overzicht wordt periodiek geactualiseerd (AB 24 juni 2021, Actieplan 

proceskosten). 

 

3. Gemeente Beesel 

Ontvangen ambtelijke mail d.d. 2 juni met daarin de concept zienswijze:  

 

1. Proceskosten 

We stellen voor om BsGW een taakstelling op te leggen van € 960.000 voor de proceskosten; 

 

Antwoord BsGW: 

Zie passage bij Algemeen a. en antwoord vraag 2 gemeente Bergen. 

 

2. Regieportaal 

We willen BsGW oproepen om de financiële effecten van het regieportaal inzichtelijk te houden in de 

begroting. 

 

Antwoord BsGW: 

BsGW informeert en legt verantwoording af via de reguliere planning- en control-cyclus. Het project 

regieportaal is een vaste paragraaf in de bestuursrapportage. 

 
3. Loon- en kostenindexering 

We willen BsGW oproepen met betrekking tot de begroting 2022 de loon- en kostenindexering te 

beperken tot de MEV (Macro Economische Verkenning)-indexatie voor het betreffende jaar. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 2b, gemeente Beek. 

 

4. Gemeente Bergen  

De raad heeft op 26 april 2021 de zienswijze op de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenbegroting 

2022-2026 vastgesteld, en heeft de volgende vragen en opmerkingen: 

 
1. Loon- en prijsindexering 

Loonindexering en inflatie is gebaseerd op de ontwikkeling van de loonvoetsector overheid en de 

Consumenten Prijsindex van het Centraal Planbureau. Dit betreft autonome ontwikkelingen en is 

akkoord. 

 

2. Toegenomen proceskostenvergoedingen 

De snelle stijging in de proceskostenvergoedingen is een punt van zorg.  

Aangegeven wordt (door BsGW) dat de hoge proceskostenvergoedingen die de no cure no pay bureaus 

kunnen declareren de belangrijkste oorzaak is van deze ontwikkeling. Voorts wordt aangegeven dat 

BsGW hier slechts in beperkte mate invloed op kan uitoefenen omdat de proceskostenvergoedingen 

zijn gebaseerd op nationale wetgeving. 

Uit de benchmark 2019 blijkt echter ook dat bij BsGW de gemiddelde proceskosten per object 

substantieel (> 70%) hoger liggen dan bij andere grote belastingsamenwerkingen.  
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Wij verzoeken om te blijven investeren in de kwaliteit van de waarderingen teneinde de stijgende trend 

van proceskosten te kunnen stoppen. Wij horen graag van u hoe u dit gaat doen. 

 

Antwoord BsGW: 

Wij verwijzen u hier naar de passage bij Algemeen a en antwoord d. bij de gemeente Beekdaelen. 

In aanvulling hierop de volgende toelichting:  

Uit de benchmark 2019 blijkt dat BsGW tot de goedkoopste uitvoeringsorganisaties voor de WOZ 

behoort. De uitvoeringskosten exclusief proceskosten voor BsGW bedragen € 12,37 per object, 

vergeleken met Nederland (€ 16,94) en organisaties met 200.000 of meer objecten (€ 15,81). BsGW 

heeft op 3 na de laagste WOZ-uitvoeringskosten per object vergeleken met alle deelnemers aan de 

benchmark. 

 

Als de WOZ-proceskosten worden meegenomen, blijft BsGW met € 15,03 nog steeds ruim onder het 

gemiddelde in vergelijking met de 12 samenwerkingsverbanden (€ 19,67), de organisaties met 

200.000 of meer objecten (€ 17,36) en de totale 46 deelnemers aan de benchmark (€ 21,10). BsGW 

heeft op 7 na de laagste WOZ-uitvoeringskosten per object – inclusief proceskosten - vergeleken met 

alle deelnemers aan de benchmark. Vergeleken met de 12 samenwerkingsverbanden, neemt BsGW de 

5e plek in. 

 

In 2022 is een verplichting om woningen te waarderen op basis van gebruiksoppervlakte. Wellicht dat 

hierdoor het aantal bezwaarschriften zal gaan stijgen. Hierbij in ogenschouw genomen het aantal 

gerichte reclameacties van de NCNP-bureaus via de grotere winkelketens voorspelt dit niet veel goeds. 

In de begroting 2022 is hiermee geen rekening gehouden. Gelet op deze ontwikkelingen is de vraag in 

hoeverre de raming van € 3 miljoen voor proceskosten reëel is. Wij verzoek u ons hierop een antwoord 

te geven. 

 

Antwoord BsGW: 

De WOZ-waarde wordt bepaald op basis van de marktwaarde. Daarnaast is de waarde ook afhankelijk 

van andere factoren, zoals ligging, bouwjaar, type woning enz. De WOZ-waarde is een afgeleide van 

de marktwaarde en de wijze van taxeren verandert hierdoor niet. Of het waarderen op 

gebruikersoppervlakte, naast het verbeteren van datakwaliteit van zowel de WOZ als BAG gegevens 

door mutatiedetectie, van invloed is op het aantal bezwaren zal moeten blijken.  

Daarnaast heeft BsGW geen invloed op de aard en omvang van de inspanningen van de NCNP-bureaus. 

 
3. De voorgestelde verhoging van het weerstandsvermogen voor het jaar 2022 van € 140.000,- is 

niet nodig. De post onvoorzien is hiervoor afdoende. 

Als reden wordt genoemd dat de post onvoorzien toereikend is om de gestelde verhoging van het 

weerstandsvermogen niet te effectueren. Enkele posten uit het weerstandsvermogen worden namelijk 

feitelijk al jaarlijks afgedekt met de post onvoorzien, te weten: 

a)  Overschrijding begroting 

b)  Ambitieuze raming vervolgingsopbrengsten 

c)  Kosten functie-ongeschiktheid en ziekteverzuimkosten 

 

Antwoord BsGW: 

Ad. a) Overschrijding begroting en ad. b) ambitieuze raming vervolgingsopbrengsten 
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Zie antwoord Algemeen d. 

 

Tot en met 2019 werden alleen zekere ontwikkelingen in de begroting opgenomen. Dit leidde ertoe 

dat de deelnemers een of meer tussentijdse begrotingswijzigingen kregen voorgelegd, waarbij de 

raad om een zienswijze moest worden gevraagd. 

Vanaf de meerjarenbegroting 2020 zijn daarnaast alle te voorziene ontwikkelingen opgenomen, inclu-

sief de ontwikkelingen waarvan de (financiële) effecten nog een mate van onzekerheid hebben. 

Hiermee worden tussentijdse begrotingswijzigingen na het formeel vaststellen van de kadernota en 

(de financiële doorvertaling daarvan in) de begroting voorkomen. 

 

Mogelijke risico’s, waarvan ook het financiële effect nog een mate van onzekerheid heeft, vinden hun 

weerslag in het weerstandsvermogen en wel op basis van de jaarlijks uitgevoerde risico-analyse. 

 

De post Onvoorzien is in dit kader opgenomen om de kans op tussentijdse begrotingswijzigingen te 

verlagen. Gezien de ruime tijdspanne tussen het opstellen van de begroting en de realisatie doen 

zich, naast de specifiek genoemde posten, ook op andere posten tegenvallers voor als gevolg van bij-

voorbeeld wijzigingen in wet- en regelgeving. Dit is een structureel risico 

 

Bij een positief resultaat op de jaarrekening valt het overschot ten gunste van het weerstandsver-

mogen. Het Algemeen Bestuur kan eventueel besluiten om een overschot op het weerstandsver-

mogen terug te laten vloeien naar de deelnemers. 

 

 

Ad. c) Risico personele frictiekosten weerstandsvermogen 

De kosten van functieongeschiktheid en langdurig ziekteverzuim zijn niet opgenomen in de reguliere 

begroting van BsGW. Dit betreft extra inhuur als gevolg van langdurige uitval van medewerkers we-

gens ziekteverzuim en opvang bij functie-ongeschiktheid. Daarnaast behelst het de overlap van sala-

riskosten bij tijdig inwerken nieuwe medewerkers. Ingeval van een structureel risico zou deze post in 

de begroting opgenomen moeten worden. Echter de post onvoorzien is dan niet afdoende. 

Bij de oprichting van BsGW is bestuurlijk gekozen om een zo sober mogelijke begroting te hanteren. 

Derhalve zijn bepaalde risico’s niet opgenomen in de begroting, ook zijn hiervoor geen voorzieningen 

gevormd. Het risico opgenomen in het weerstandsvermogen. 

 

5. Gemeente Brunssum  

De raad van de gemeente Brunssum heeft op 31 mei 2021 een positieve zienswijze afgegeven op de 

ontwerpbegroting 2022 maar gaat niet akkoord met de post onvoorzien en het weerstandsvermogen.  

 

De stijging van de begroting 2022 wordt voor een groot deel veroorzaakt door een verdere toename 

van de proceskosten.  

Aangaande de stijgende proceskosten erkennen wij dat dit een probleem is, waar de oplossing primair 

is gelegen in de (landelijke) regelgeving. De BSGW heeft hier weinig invloed op. 

Positief vinden wij de stappen die BsGW reeds hierin genomen heeft. Zo is een Haagse lobby gestart, 

is de flitsbezwaarprocedure ingevoerd, is het eenvoudiger gemaakt bezwaar in te dienen via mijnBsGW, 

vindt er jaarlijks een mediacampagne plaats voor het versturen van de WOZ-aanslag, is de kwaliteit 

van databestanden verbeterd, is het combibiljet verbeterd in 2021 en wordt ingezet op een betere 
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communicatie met burgers en bedrijven. De recente uitgebreide toelichting van de WOZ-waarde 

problematiek aan ambtenaren en bestuurders was helder.   

Dat neemt niet weg dat BsGW zich maximaal en proactief moet blijven inzetten om de stijgende lijn te 

doorbreken.  

 
1. Post onvoorzien en weerstandsvermogen 

Aangezien de proceskosten in de begroting van 2022 met € 3.000.000 realistisch worden begroot is er 

geen noodzaak voor opname van een post onvoorzien en het verhogen van het weerstandsvermogen 

met een bedrag van € 250.000 voor proceskosten.  

De raad van Brunssum gaat daarom niet akkoord met het aanhouden van een post onvoorzien van 

1,4% van het begrotingstotaal en een weerstandvermogen van 6,3% van de netto-kosten. Dit leidt tot 

het op meerdere plaatsen afdekken van risico’s in de begroting. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie passage bij Algemeen d. en antwoord 3 gemeente Bergen. 

 
2. Harmonisatie 

U heeft eerder aangegeven dat harmonisatie kan leiden tot lagere kosten en een gelijkblijvende of 

hogere service aan de deelnemers. Wij constateren minder voortgang dan wij verwacht hadden. Ons 

verzoek aan u is om dit nader uit te werken. 

 

Antwoord BsGW: 

Harmonisatie heeft met name effect op de kwaliteit van de dienstverlening en efficiency. Bijkomend 

effect is dat hierdoor de kostenontwikkeling (naar alle waarschijnlijkheid) beperkt of gedempt kan 

worden. Belanghebbenden en belangstellenden zullen bij het verdere proces betrokken worden. Ook 

hier heeft Covid-19 tot vertraging geleid. 

 

3. Overige kostenstijgingen 

Naast de proceskosten laten ook andere uitgaven een stijgende lijn zien. Per saldo is sprake van een 

kostenstijging voor de deelnemers ten opzichte van vorig jaar. BsGW wordt daarom gevraagd kritisch 

te blijven op de uitgaven. 

 

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. 

 

6. Gemeente Echt-Susteren 

De gemeenteraad heeft op 3 juni 2021 kennis genomen van de ontwerpbegroting 2022 en de ontwerp-

meerjarenbegroting 2022 en 2026 BsGW. Er is geen zienswijze ingediend. 

 

7. Gemeente Eijsden-Margraten 

Nog geen zienswijze ontvangen. 

 

8. Gemeente Gennep  
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Op 25 mei is de zienswijze in de voorbereidende raad besproken. De besluitvormende raad vindt op 7 

juni plaats. Via een ambtelijke mail op 9 juni is vermeld dat de raad de zienswijze op 7 juni ongewijzigd 

heeft vastgesteld. Onderstaand vormt het concept-raadsvoorstel, waarbij is ingestemd met de 

ontwerpbegroting 2021 en de ontwerp meerjarenbegroting 2022-2026, met uitzondering van de 

voorgestelde éénmalige aanvulling van het weerstandsvermogen. De volgende zienswijze wordt 

hiervoor ingediend: 

 
1. Proceskosten 

De snelle stijging van proceskosten van 2 miljoen (begroting 2021) naar 3 miljoen in de begroting van 

2022 is een punt van zorg. In de begroting en de bijgevoegde ‘oplegnotitie’ wordt aangegeven dat de 

hoge proceskostenvergoedingen die no cure no pay bureaus kunnen declareren de belangrijkste 

oorzaak zijn van deze ontwikkeling. Aangegeven wordt dat de BsGW hier slechts in beperkte mate 

invloed op kan uitoefenen omdat de proceskostenvergoedingen zijn gestoeld op nationale regelgeving.  

Uit de benchmark WOZ 2019 blijkt echter ook dat bij de BsGW de gemiddelde proceskosten per object 

substantieel (> 70%) hoger liggen dan bij andere grote belastingsamenwerkingen. Om deze reden 

willen wij de BsGW dan ook aansporen om naast de verschillende maatregelen die reeds genomen zijn, 

ook te blijven investeren in de kwaliteit van de waarderingen teneinde deze stijgende trend aan 

proceskosten een halt toe te roepen. 

 

Om dit te stimuleren willen wij BsGW als taakstelling opleggen om binnen het reeds verhoogde budget 

voor de uitkering van proceskosten op het niveau van 2021 (2 miljoen) te blijven. Dit is inclusief de 

mogelijke wijzigingen als gevolg van de overstap naar het waarderen op gebruiksoppervlakte.  

 

Antwoord BsGW: 

In de begroting van BsGW worden alle te voorziene ontwikkelingen, inclusief de ontwikkelingen 

waarvan de (financiële) effecten nog een mate van onzekerheid hebben, opgenomen.  

Zie passage bij Algemeen a. en antwoord vraag 2 gemeente Bergen. 

 
2. ICT-kosten 

Met betrekking tot de ICT-kosten als gevolg van de nieuwe aanbesteding willen wij BsGW als 

inspanningsverplichting meegeven, dat deze niet meer dan de indexering stijgen. Tenslotte zou voor 

de vervanging van ICT infrastructuur een vervangingsplan moeten zijn opgesteld, waarmee in de 

begroting reeds rekening is gehouden, zou digitalisering tot verlaging van de kosten moeten leiden en 

zet BsGW in op het verminderen van het aantal verschillende varianten. 

 

Antwoord BsGW: 

Daarnaast loopt momenteel het aanbestedingstraject voor het nieuwe applicatielandschap 

(belastingpakket) inclusief de hosting (opslagruimte en rekenkracht van servers). Het huidige contract 

met de leverancier eindigt juni 2022. Hardware valt niet onder dit aanbestedingstraject. 

Het aanbesteden van een nieuw applicatielandschap incl. hosting kost extra capaciteit, kennis en 

kunde. De capaciteit hiervoor wordt van buiten aangetrokken en dus tegen externe tarieven.  

Ook met de implementatie van het nieuwe pakket zijn extra financiële middelen noodzakelijk. In de 

begroting van 2022 is hier geen financiële doorvertaling van gemaakt. Het gaat hier om een aanzienlijk 

bedrag. De precieze omvang wordt momenteel in kaart gebracht. Uit de aanbesteding zal moeten 

blijken of BsGW uiteindelijk haar ICT-kosten kan reduceren. 
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3. Regieportaal/SOR 

Hierbij willen wij graag de opmerking plaatsen, dat dit portaal wordt gezien als voorloper op de SOR. 

De verhoging van ruim € 300.000,- zou voor 3 jaar gelden en t.z.t. (indien besloten zou worden dat 

de taken teruggaan naar de gemeente) ook weer tot een kostendaling moeten leiden. 

 
4. Weerstandsvermogen 

Wij stemmen niet in met een eenmalige aanvulling van het weerstandsvermogen. 

 

Het bedrag (€ 1.330.000) aan weerstandsvermogen dat in de begroting is opgenomen is gebaseerd op 

de risico-inventarisatie in bijlage 9. Deze risico-inventarisatie bevat enkele posten die 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: 

 

Overschrijding begroting (5)                           € 200.000;  

Alle onzekere posten zijn al opgenomen in de begroting 2022 en de post onvoorzien is al 

opgehoogd (naar € 302.000). Daarom is het naar onze mening niet nodig om in het 

risicovermogen nog een extra budget op te nemen om overschrijdingen op te vangen, aangezien 

in de begroting zelf ook al de onzekere posten zijn opgehoogd en een post onvoorzien is 

opgenomen.  

 

Ambitieuze raming opbrengst vervolgingskosten (7)        € 235.000; 

Dit risico betreft een jaarlijkse raming in de begroting en wordt feitelijk dus ook al bij risico 5 

(zie bovenstaand) afgedekt. Bovendien geldt ook voor deze post dat in de begroting een post 

onvoorzien is opgenomen die dit risico kan ondervangen. 

 

Kosten functie-ongeschiktheid en ziekteverzuimkosten (8)   € 225.000;  

Het risico op extra kosten voor inhuur langdurige uitval medewerkers wegens ziekteverzuim en 

opvang bij functie bij functie-ongeschiktheid wordt gesteld op 100%. Het zou dus niet zo zeer 

een risico als wel een concrete post op de begroting moeten zijn. Bovendien zouden de kosten 

van functie-ongeschiktheid al grotendeels in het Ondernemings- en ontwikkelplan (OOP) moeten 

zijn meegenomen.  

 
Antwoord BsGW:  

Zie passage bij Algemeen d. en antwoord 3 gemeente Bergen. 
 

9. Gemeente Gulpen-Wittem 

De gemeenteraad heeft tijdens zijn raadsvergadering van 27 mei 2021 ingestemd met de 

ontwerpbegroting 2022 en de meerjaren-ontwerpbegroting 2022-2026. Zij heeft ingestemd met een 

positieve zienswijze, waarbij wel voor enkele concrete ontwikkelingen aandacht wordt gevraagd, zoals: 

1. De deelnemers actief te betrekken bij de door BsGW gewenste harmonisatie, 

2. Pro-actief te blijven zoeken naar mogelijkheden om de proceskosten terug te dringen, 
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3. Financiële tegenvallers op beïnvloedbare factoren binnen uw eigen exploitatie opgevangen wor-

den, 

4. De bewaking van een voortdurende doorontwikkeling van het kwaliteitsniveau, als voortvloeisel 

van het, zo goed als afgeronde en kostbare Ondernemings- Ontwikkel Plan. 

 

Antwoord BsGW: 

Ad. 1. Zie antwoord 2 gemeente Brunssum. 

Ad. 2. Zie passage bij Algemeen a. en antwoord vraag 2 gemeente Bergen en bijlage 2. 

Ad. 3. en ad 4. Zie antwoord 3 gemeente Brunssum.  

 

10. Gemeente Heerlen 

Ten aanzien van de ontwerpbegroting 2022 en de meerjarenbegroting 2022–2026 van de BsGW, de 

volgende zienswijzen kenbaar te maken: 

Niet akkoord te gaan met de post onvoorzien en met de aanvulling op het weerstandsvermogen. 

 

Argumenten en risico’s 

Risico’s in de huidige begroting worden op meerdere plekken afgedekt, dit is onnodig en onwenselijk, 

derhalve niet in te stemmen met de verzochte aanvulling op het weerstandsvermogen van €140.000 

als ook de post onvoorzien van €323.000. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie passage bij Algemeen d. en antwoord 3 gemeente Bergen. 

 

Daarnaast is een amendement bijgevoegd met de onderstaande tekt: 

De post onvoorzien zijnde € 323.000 en de aanvulling op het weerstandsvermogen zijnde € 140.000 

niet benodigd zijn en te schrappen uit de begroting. 

Toelichting:  

- Risico’s in de huidige begroting worden op meerdere plekken afgedekt. Dit is onnodig. In het 

weerstandsvermogen is o.a. een bedrag van € 200.000 opgenomen voor het risico “overschrij-

ding begroting BsGW”. Dit terwijl BsGW in de begroting ook al een post onvoorzien hanteert 

van 1,4% (€323.000) van het begrotingstotaal.  

- Daarnaast is in het weerstandsvermogen het risico “landelijke stijging WOZ bezwaren” voor 

een bedrag van € 250.000 meegenomen, terwijl de post proceskosten vergoedingen in de be-

groting verder verhoogd wordt naar € 3,0 miljoen. 

 

11. Gemeente Kerkrade 

De zienswijze is op 4 mei ontvangen en bevat het predicaat ‘negatief’. 

 

1. Het op meerdere plaatsen afdekken van risico’s 

De belangrijkste argumentatie voor het predicaat ‘negatief’ is het op meerdere plekken blijven afdekken 

van risico’s, zoals ook eerder door meerdere gemeenten, waaronder Kerkrade, benoemd. 

In het weerstandsvermogen is o.a. een bedrag van € 200.000,- opgenomen voor het risico 

“Overschrijding begroting BsGW”. Dit, terwijl u ook al een post onvoorzien hanteert van 1,4% van het 

begrotingstotaal.  
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Daarnaast is in het weerstandsvermogen het risico “Landelijke stijging WOZ-bezwaren” voor een 

bedrag van € 250.000,- meegenomen, terwijl de post proceskostenvergoedingen verder is verhoogd 

met € 300.000,- naar € 3 miljoen. En ook hierover is nog eens de 1,4% voor onvoorzien berekend. Het 

is onnodig en onwenselijk dat risico’s op meerdere plekken worden afgedekt. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 3 bij de gemeente Bergen. 

 

2. Ontwikkeling van de kosten. 

Verder uiten wij onze zorgen over de ontwikkeling van de kosten. Aangaande de stijgende proceskosten 

erkennen wij dat dit een probleem is, waar de oplossing primair is gelegen in de (landelijke) wet- en 

regelgeving. Dat neemt echter niet weg dat BsGW zich maximaal en proactief moet blijven inzetten om 

de stijgende lijn te doorbreken. Positief vinden wij dan ook de stappen die BsGW reeds hierin heeft 

genomen. 

 

Antwoord a BsGW: 

Zie passage bij Algemeen a en bijlage 2. 

 

Naast de proceskosten laten echter ook andere uitgaven een stijgende lijn zien. Per saldo is sprake van 

een kostenstijging voor de deelnemers ten opzichte van vorig jaar, met name ook door indexeringen. 

Wij vragen BsGW dan ook om kritisch te blijven op de uitgaven. 

 

Antwoord b BsGW:  

Zie antwoord 3 gemeente Brunssum. 

 
3. Harmonisatie 

U heeft eerder aangegeven dat harmonisatie kan leiden tot lagere kosten en/of gelijkblijvende of hogere 

service aan de deelnemers. Wij constateren minder voortgang dan wij verwacht hadden. U dient dit 

nader uit te werken met de deelnemers. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 2 gemeente Brunssum. 

 

12. Gemeente Landgraaf 

De gemeenteraad van Landgraaf kan niet instemmen met de ontwerpbegroting 2022-2026.  

Zij geeft als zienswijze dat zij zich niet kan vinden in de aanvulling van het weerstandsvermogen ad. € 

140.000,-. Het voorstel is om deze aanvulling te schrappen. Reden hiervoor is het op meerdere plekken 

afdekken van de risico’s omtrent de proceskostenvergoeding. 

 

In de beschreven risico’s die dienen als onderbouwing voor de aanvulling van het weerstandsvermogen, 

staat het risico “landelijke stijging WOZ bezwaren” met een rest risico van € 250.000,- vermeld. Dit 

risico wordt ook af gedekt via de verruiming van de post proceskostenvergoeding naar € 3.000.000,- 

(zie hierna). 
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In de algemeenheid is de begroting 2022 transparant te noemen. Ten aanzien van de hieronder 

genoemde posten kan het volgende worden opgemerkt: 

 

- Proceskostenvergoeding € 3.000.000,- 

De jaarrekening 2020 laat zien dat de proceskosten € 2.700.000,- bedragen. Voor 2022 is 

uitgegaan van een verdere stijging van de proceskostenvergoedingen t.o.v. dit meest recente 

realisatiecijfer met € 300.000,- tot € 3.000.000,-. Gezien de gestegen WOZ-waarden als gevolg 

van de ontwikkelingen op de woningmarkt en de transitie van waarderen van inhoud naar 

waarderen op gebruiksoppervlakte per 1-1-2022, lijkt het bedrag van € 3.000.000,- realistisch 

en ruim voldoende begroot. 
- Post onvoorzien € 323.000,- 

In 2020 is de post onvoorzien van € 300.000,- besteed aan “de meerkosten van de proceskos-

tenvergoeding en extra inhuur taxateurs”. In 2019 is aan onvoorziene uitgaven € 0,- gereali-

seerd bij een begroot bedrag van € 300.000,-. Het bedrag van € 323.000,- (1,4%) voor 2022 

is marginaal te noemen t.o.v. de gehele begrotingsomvang. De vraag kan worden gesteld of 

met de post onvoorzien risico’s niet dubbel worden afgedekt en/of dat deze post met een lagere 

omvang ook voldoende toereikend zou zijn. 

- Aanvulling weerstandsvermogen met € 140.000,- 

Omdat de BsGW de proceskostenvergoedingen ruim heeft begroot, worden er vraagtekens ge-

zet bij het extra opnemen van een post van € 250.000,- in het weerstandsvermogen i.v.m. 

“landelijke stijging WOZ bezwaren”(zie risico analyse op blz. 63 van de ontwerpbegroting 

2022).  

 

Antwoord BsGW: 

Zie passage bij Algemeen d. en antwoord 3 gemeente Bergen. 

 

13. Gemeente Leudal 

De raad heeft op 1 juni 2021 kennis genomen van de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenbegroting 

2022-2026 en dient de volgende zienswijze in: 

 

De forse stijging in de proceskosten van € 2 miljoen (begroting 2021) naar € 3 miljoen in de begroting 

van 2022 is een punt van zorg. In de begroting en de bijgevoegde ‘oplegnotitie’ wordt aangegeven dat 

de hoge proceskostenvergoedingen, die de no cure no pay bureaus ontvangen bij een gegrond 

bezwaar-/beroepschrift, de belangrijkste oorzaak is van deze ontwikkeling. Voorts wordt aangegeven 

dat de BsGW hier slechts in beperkte mate invloed op kan uitoefenen, omdat de 

proceskostenvergoedingen zijn gebaseerd op nationale regelgeving, namelijk het Besluit proceskosten 

bestuursrecht. 

Uit de benchmark 2019 blijkt echter ook dat bij de BsGW de gemiddelde proceskosten per object 

substantieel (> 70%) hoger liggen dan bij andere grote belastingsamenwerkingen.  

Gelet hierop willen we de BsGW dan ook nadrukkelijk verzoeken om naast de verschillende maatregelen 

die reeds genomen zijn ook te blijven investeren in de kwaliteit van de waarderingen van de woningen 

en niet-woningen teneinde de stijgende trend aan proceskosten een halt toe te roepen.  

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 2 gemeenten Bergen. 
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Post onvoorzien en weerstandsvermogen 

Het bedrag (€ 1.330.000) 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: 

 

Overschrijding begroting (5)                           € 200.000;  

Alle onzekere posten zijn al opgenomen in de begroting 2022 en de post onvoorzien is al 

opgehoogd (naar € 323.000). Waarom zou er in het risicovermogen nog een extra budget moeten 

zijn om overschrijdingen op te vangen als in de begroting zelf ook al de onzekere posten zijn 

opgehoogd en een post onvoorzien is opgenomen?  

 

Ambitieuze raming opbrengst vervolgingskosten (7)        € 235.000; 

Dit risico betreft een jaarlijkse raming in de begroting en wordt feitelijk dus ook al bij risico 5 

(zie bovenstaand) afgedekt. Bovendien geldt ook voor deze post dat in de begroting een post 

onvoorzien is opgenomen die dit risico kan ondervangen. 

 

Kosten functie-ongeschiktheid en ziekteverzuimkosten (8)   € 225.000;  

Het risico op extra kosten voor inhuur langdurige uitval medewerkers wegens ziekteverzuim en 

opvang bij functie bij functie-ongeschiktheid wordt gesteld op 100%. Het zou dus niet zo zeer 

een risico als wel een concrete post op de begroting moeten zijn. Bovendien zouden de kosten 

van functie-ongeschiktheid al grotendeels in het Ondernemings- en ontwikkelplan (OOP) moeten 

zijn meegenomen.  

 

Antwoord BsGW:  

Zie passage bij Algemeen d. en antwoord 3 gemeente Bergen. 

 

14. Gemeente Maasgouw 

Ambtelijke mail ontvangen d.d. 2 juni 2021 met daarin vermeld dat de raad op 1 juni heeft besloten 

geen zienswijze in te dienen. 
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15. Gemeente Maastricht 

De gemeente Maastricht heeft op 25 mei 2021 kennis genomen van de ontwerpbegroting 2022 en 

meerjarenbegroting 2022-2026 en dient de volgende zienswijze in: 

 
a. De post onvoorzien niet te verhogen, omdat de risico-inventarisatie enkele posten bevat 

waarvan de vraag is of die niet ook al worden afgedekt door de post onvoorzien in de 

begroting, zoals overschrijding begroting (€ 200.000) en kosten functie-ongeschiktheid en 

ziekteverzuimkosten (€ 225.000) die al in het ondernemings- en ontwikkelplan (OOP) moe-

ten zijn meegenomen; 

b. De stijging van de proceskosten een halt toe te roepen of op zijn minst te temperen door 

verdere verbetering van de taxaties en betere communicatie (waaronder door het vooraf 

informeren van de WOZ-waarden, vooral gericht bij hogere waardestijgingen en bij het 

opleggen van aanslagen de dienstverlening (tijdelijk) uit te breiden en de mogelijkheid te 

bieden om gebeld of teruggebeld te worden); 

c. Intensief het Kabinet, de Tweede Kamer en belangenverenigingen op te roepen om hen te 

bewegen het proceskostenbesluit aan te passen. 

 
Antwoord BsGW:  

Ten aanzien van opmerking a), Zie passage bij Algemeen d. en antwoord 3 gemeente Bergen. 

 

Ten aanzien van opmerking b) en c) zie passage bij Algemeen a. Tevens verwijzen wij u naar de 

oplegnotitie die u heeft ont-vangen bij de kadernota en de ontwerpbegroting 2022-2026 (DB 11-02-
2021 Oplegnotitie kadernota achtergrond versie 1.0 def), waarin meer in detail de genomen, lopende 
en toekomstgerichte acties staan vermeld. Dit overzicht wordt periodiek geactualiseerd (AB 24 juni 
2021, Actieplan proceskosten). 

 

16. Gemeente Meerssen 

Het bedrag (€ 1.330.000) 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. 

 
1. Minder kwaliteit door uitbesteding van niet-kernactiviteiten (nr. 2) € 80.000,-. Wij beschouwen dit 

als een regulier bedrijfsrisico. Als er regelmatig sprake zou zijn van 25% meerwerk als gevolg van 

slechte kwaliteit van uitbestede diensten is het aan te bevelen de aanbestedingseisen daarop aan 

te passen. 

2. Overschrijding begroting (nr. 5) € 200.000; Alle onzekere posten zijn al opgenomen in de begroting 

2022 en de post onvoorzien is al opgehoogd (naar € 302.000). Waarom zou er in het risicover-

mogen nog een extra budget moeten zijn om overschrijdingen op te vangen als in de begroting 

zelf ook al de onzekere posten zijn opgehoogd en een post onvoorzien is opgenomen? 

3. Ambitieuze raming opbrengst vervolgingskosten (nr. 7) € 235.000. Waarom wordt op dit punt 

risicovol begroot? Als reëel vanuit de jaarrekeningen van afgelopen jaren aangegeven kan worden 
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hoe hoog genoemd bedrag is zou dit (aangepaste) bedrag in de begroting moeten worden opge-

nomen. 

4. Kosten functie-ongeschiktheid en ziekteverzuimkosten (nr. 8) € 225.000. Ook hier geldt dat als dit 

al een reëel risico is, in ieder geval de kosten voor adequaat/strategisch HRM beleid in de reguliere 

begroting opgenomen dienen te worden; de ontwikkeling van beleid op dit gebied wordt als (mede) 

oplossing genoemd voor de aanpak van eerder genoemd probleem. Indien als gevolg van bepaalde 

strategische keuzes extra kosten ontstaan, dan dient dit op dat moment aan de deelnemende 

gemeenten te worden voorgelegd. 

 

Antwoord BsGW: 

Opmerking 1: Het betreft hier een restrisico. Ondanks dat er voldoende beheersmaatregelen bij BsGW 

zijn genomen om dit netto-risico te minimaliseren, blijft er altijd nog een restrisico over. Er kunnen 

zich altijd onverwachte problemen voordoen bij de leverancier die niet met de benoemde 

beheersmaatregelen zijn af te dekken. Denk aan uitval systeem, waardoor medewerkers tijdelijk niet 

kunnen werken.  

Bij de oprichting van BsGW is bestuurlijk gekozen om een zo sober mogelijke begroting te hanteren. 

Derhalve zijn bepaalde risico’s niet opgenomen in de begroting, ook zijn hiervoor geen voorzieningen 

gevormd. Het risico opgenomen in het weerstandsvermogen. 

 

Voor opmerking 2 tot en met 4, Zie passage bij Algemeen d. en antwoord 3 gemeente Bergen. 

 

De snelle stijging in de proceskosten van € 2 miljoen (begroting 2021) naar € 3 miljoen in de begroting 

van 2022 is een punt van zorg. In de begroting en de bijgevoegde ‘oplegnotitie kadernota 2022’ wordt 

aangegeven dat de hoge proceskostenvergoedingen, die de no cure no pay bureaus kunnen declareren, 

de belangrijkste oorzaak is van deze ontwikkeling. Voorts wordt aangegeven dat u hier slechts in 

beperkte mate invloed op kan uitoefenen omdat de proceskostenvergoedingen zijn gebaseerd op 

nationale wetgeving. 

Uit de benchmark 2019 blijkt echter ook dat bij BsGW de gemiddelde proceskosten per object 

substantieel (> 70%) hoger liggen dan bij andere grote belastingsamenwerkingen.  

Om deze reden willen wij u dan ook aansporen om naast de verschillende maatregelen die reeds 

genomen zijn en worden voortgezet ook te blijven investeren in de kwaliteit van de waarderingen 

teneinde de stijgende trend af te zwakken.  

 

Antwoord BsGW: 

Zie antwoord 2 gemeente Bergen. 

 
17. Mook en Middelaar 

Nog geen zienswijze ontvangen. 

 

18. Gemeente Nederweert 

De gemeenteraad heeft op 20 april 2021 besloten in te stemmen met de ontwerp-begroting 2022 en 

meerjarenbegroting 2022-2026 BsGW en geen zienswijze in te dienen. 

 

19. Gemeente Peel en Maas 
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De raad van Peel en Maas heeft de Ontwerpbegroting BsGW 2022 en Ontwerpmeerjarenbegroting 

2022-2026 besproken. De raad van Peel en Maas heeft de zienswijze vastgesteld in de 

raadsvergadering van 8 juni 2021. 

 

De raad van Peel en Maas 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 deelnemers 

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

de begroting 2022 roept bij ons wel wat vragen op. 

 

Stijging proceskosten 

De snelle stijging van proceskosten van 2 mln (begroting 2021) naar 3 miljoen in de begroting van 

2022 zijn een punt van zorg. In de begroting en de bijgevoegde ‘oplegnotitie’ wordt aangegeven dat 

de hoge proceskostenvergoedingen die no cure no pay bureaus kunnen declareren de belangrijkste 

oorzaak zijn van deze ontwikkeling. Voorts wordt aangegeven dat de BsGW hier slechts in beperkte 

mate invloed op kan uitoefenen omdat de proceskostenvergoedingen zijn gestoeld op nationale 

regelgeving.  

 

Uit de benchmark WOZ 2019 blijkt echter ook dat bij de BsGW de gemiddelde proceskosten per object 

substantieel (> 70%) hoger liggen dan bij andere grote belastingsamenwerkingen. Om deze reden 

willen wij de BsGW dan ook aansporen om naast de verschillende maatregelen die reeds genomen zijn 

ook te blijven investeren in de kwaliteit van de waarderingen van de woningen en niet-woningen 

teneinde deze stijgende trend aan proceskosten een halt toe te roepen. 

 

Antwoord BsGW:  

zie antwoord vraag 2 gemeente Bergen. 

 

Post onvoorzien en weerstandsvermogen 

Het bedrag (€ 1.330.000) 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: 

 

Overschrijding begroting (5)                                            € 200.000;  

Alle onzekere posten zijn al opgenomen in de begroting 2022 en de post onvoorzien is al 

opgehoogd (naar € 323.000). Waarom zou er in het risicovermogen nog een extra budget moeten 

zijn om overschrijdingen op te vangen als in de begroting zelf ook al de onzekere posten zijn 

opgehoogd en een post onvoorzien is opgenomen?  

 

Ambitieuze raming opbrengst vervolgingskosten (7)           € 235.000; 
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Dit risico betreft een jaarlijkse raming in de begroting en wordt feitelijk dus ook al bij risico 5 

(zie bovenstaand) afgedekt. Bovendien geldt ook voor deze post dat in de begroting een post 

onvoorzien is opgenomen die dit risico kan ondervangen. 

 

Kosten functie-ongeschiktheid en ziekteverzuimkosten (8)   € 225.000;  

Het risico op extra kosten voor inhuur langdurige uitval medewerkers wegens ziekteverzuim en 

opvang bij functie bij functie-ongeschiktheid wordt gesteld op 100%. Het zou dus niet zo zeer 

een risico als wel een concrete post op de begroting moeten zijn. Bovendien zouden de kosten 

van functie-ongeschiktheid al grotendeels in het Ondernemings- en ontwikkelplan (OOP) moeten 

zijn meegenomen.  

 
Antwoord BsGW:  

Zie passage bij Algemeen d. en antwoord 3 gemeente Bergen. 

 

20. Gemeente Roerdalen 

Getekend raadsbesluit d.d. 3 juni 2021 waarin wordt vermeld dat de raad geen zienswijze indient op 

de begroting. 

 

21. Gemeente Roermond 

Ontvangen concept-raadsbesluit d.d. 17 mei 2021. De raad stemt niet in met de ontwerpbegroting 

2022 en ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2026.  

 

1. Lastenstijging 

De lasten aan de zijde van de BsGW stijgen meerjarig met circa € 117.000,- structureel voor de 

gemeente Roermond. Buiten de voorziene reguliere indexatie van circa € 17.000,- is er voor het overige 

bedrag van € 100.000,- niet in de dekking voorzien. Gemeente Roermond is van mening dat deze 

kosten binnen de exploitatie van BsGW opgevangen dienen te worden. Wij verwijzen hier eveneens 

naar de op 4 juli 2019 door de raad van de gemeente Roermond aangenomen motie waarin men 

uitspreekt dat tekorten bij verbonden partijen binnen de begroting dienen te worden opgelost en niet 

tot aanpassingen bij de (meerjaren) begroting van deelnemende gemeenten kunnen leiden. 
 

Antwoord BsGW:  

De toename van de kosten hebben naast de loon- en prijsindexatie en de proceskostenvergoedingen 

betrekking op het regieportaal. Bestuurlijk is besloten om de kosten van het regieportaal op te nemen 

in de begroting (zie kadernota 18-12-2020), waarmee de begroting van BsGW met het vernoemde 

bedrag wordt opgehoogd. 

 
2. Harmonisatie 

In de begroting wordt ‘Harmonisatie’ als een zekere ontwikkelingen genoemd, die voor BsGW van groot 

belang zijn. Hoewel wij positief staan tegenover deze ontwikkeling, dringen wij er wel bij u op aan dat 

harmonisatie in constructieve samenwerking met de deelnemers plaatsvindt, zodat hierbij de 

beleidsvrijheid van de deelnemers niet in het geding komt.  

 
Antwoord BsGW:  

Zie antwoord 2 gemeente Brunssum. 

 



 

 

19 

 

 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 

 

 

 

Eveneens wensen wij op de hoogte te blijven over de eventuele herijking van de huidige 

kostenverdeelmethode. 

 

Antwoord BsGW:  

BsGW zal u hierover tijdig informeren via de reguliere planning- en control-cyclus. 

 
3. OOP: daling bijdrage deelnemers 

Het uiteindelijk doel van het OOP is om de bijdrage van de deelnemers vanaf 2028 te laten dalen. 

Mocht een en ander niet haalbaar zijn of door andere ontwikkelingen in het gedrang komen, dan wensen 

wij tijdig op de hoogte gehouden te worden. 

 
Antwoord BsGW:  

BsGW legt hierover per kwartaal verantwoording af via de vaste paragraaf in de bestuursrapportage. 

 
4. Stijging proceskosten 

Een punt van grote zorg is de forse stijging van de proceskosten in 2020. We blijven aandacht vragen 

voor de kritische beschouwing van het huidige beleidskader en het interne proces. Echter vragen wij 

ook een proactieve voortrekkersrol in de diverse organen (zoals het ministerie, de VNG, de 

Waarderingskamer) met als doel de huidige systematiek te verbeteren. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie passage bij Algemeen a en bijlage 2. 

 
5. Gelijkblijvend niveau bijdrage deelnemers 

Tenslotte verzoeken wij dringend om erop aan te dringen dat financiële tegenvallers en autonome 

ontwikkelingen in de exploitatie van BsGW opgevangen moeten worden, zodat de jaarlijkse bijdrage 

van de deelnemers op een gelijk niveau kan blijven. 

 

Antwoord BsGW: 

BsGW heeft zich gecommitteerd aan een taakstellende kostenreductie van ruim 12% in de eerste 6 

jaar na de verzelfstandiging en heeft in de jaren 2012-2017 daarom de kostenindexering van gemiddeld 

2% per jaar niet doorberekend aan de deelnemers. De totale gerealiseerde kostenreductie loopt 

hiermee op tot € 1,565 miljoen per jaar. 

Echter om een verantwoorde bedrijfsvoering te kunnen borgen, zijn de grenzen van bezuinigingen 

(vooralsnog) bereikt.  

In voorliggende begroting 2022 zijn derhalve de loonindexering en indexering goederen en diensten 

opgenomen. Ten aanzien van de proceskostenvergoeding verwijzen wij u naar de passage onder 

Algemeen a. 

Tot slot zal de taakstellende formatiereductie die BsGW zich heeft gesteld in het OOP vanaf 2028 tot 

uiting komen in lagere bijdragen voor de deelnemers.  

 

22. Gemeente Simpelveld 
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In zijn vergadering van 3 juni jongstleden heeft de gemeenteraad van Simpelveld positief gereageerd 

ten aanzien van de voorgelegde begroting 2022 en de begrotingswijziging 2021.  

 

De raad wenst daarbij de kanttekening te maken niet akkoord te kunnen gaan met de post onvoorzien 

en de aanvulling van het weerstandsvermogen.  

In de begroting 2022 wordt immers reeds rekening gehouden met een verdere stijging van de 

proceskostenvergoedingen met € 300.000,- terwijl bij de risico-analyse ten behoeve van de berekening 

van het weerstandsvermogen ook nog eens voor een bedrag van € 250.000,- rekening wordt gehouden 

met deze post.  

Daarnaast is de raad van mening dat de post voor onvoorzien in de begroting is opgenomen om dit 

soort tegenvallers op te kunnen vangen. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie passage bij Algemeen d. en antwoord 3 gemeente Bergen. 

 

23. Gemeente Sittard-Geleen 

De gemeente Sittard-Geleen heeft besloten om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2022 en 

ontwerp-meerjarenraming 2022-2026 met uitzondering van de voorgestelde éénmalige aanvulling van 

het weerstandsvermogen. Naast het raadsbesluit heeft de gemeente ook een brief gestuurd waarin 

inhoudelijk dieper wordt ingegaan op de zienswijze. De gemeente vraagt om eerst meer te verdiepen 

op het systeem van risicomanagement voor dat verdere aanpassing van het weerstandsvermogen 

plaats vindt. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie passage bij Algemeen d. en antwoord 3 gemeente Bergen. 

 

en de BsGW naar aanleiding van de stijgende proceskosten aan te sporen om naast de verschillende 

maatregelen die reeds genomen zijn en worden voortgezet ook te blijven investeren in de kwaliteit van 

de waarderingen teneinde de stijgende trend aan proceskosten een halt toe te roepen of op zijn minst 

te temperen.  

 

Antwoord BsGW: 

Zie passage bij Algemeen a en bijlage 2. 

 

24. Gemeente Stein 

De raad heeft op 27 mei 2021 kennis genomen van de ontwerpbegroting 2022 en de meerjaren-

ontwerpbegroting 2022-2026 en dient geen zienswijze in. 

 

25. Gemeente Vaals 

Nog geen zienswijze ontvangen. 

 

26. Gemeente Valkenburg aan de Geul 

BsGW heeft een ambtelijke reactie ontvangen waarin wordt gemeld dat er geen zienswijze wordt 

ingediend. 
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27. Gemeente Venlo 

De gemeente Venlo heeft in de raadsvergadering van 27 mei besloten in te stemmen met de 

ontwerpbegroting 2022 en ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2026 met uitzondering van de 

voorgestelde eenmalige aanvulling van het weerstandsvermogen. 

 

De post onvoorzien en weerstandsvermogen 

Het bedrag (€ 1.330.000) aan weerstandsvermogen dat in de begroting is opgenomen is gebaseerd op 

de risico-inventarisatie in bijlage 9 van de ontwerp-begroting 2022. 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. 

 

1. Overschrijding begroting (nr. 5) € 200.000 

Alle onzekere posten zijn al opgenomen in de begroting 2022 en de post onvoorzien is al opgehoogd 

(naar € 302.000). Waarom zou er in het risicovermogen nog een extra budget moeten zijn om 

overschrijdingen op te vangen als in de begroting zelf ook al de onzekere posten zijn opgehoogd 

en een post onvoorzien is opgenomen? 

2. Ambitieuze raming opbrengst vervolgingskosten (nr. 7) € 235.000.  

Dit risico betreft een jaarlijkse raming in de begroting en wordt feitelijk dus ook 

al bij risico 5 (zie bovenstaand) afgedekt. Bovendien geldt ook voor deze post 

dat in de begroting een post onvoorzien is opgenomen die dit risico kan 

ondervangen. 

3. Kosten functie-ongeschiktheid en ziekteverzuimkosten (nr. 8) € 225.000.  

Het risico op extra kosten voor inhuur langdurige uitval medewerkers wegens ziekteverzuim en 

opvang bij functie bij functie-ongeschiktheid wordt gesteld op 100%. Het zou dus niet zo zeer een 

risico als wel een concrete post op de begroting moeten zijn. Bovendien zouden de kosten van 

functieongeschiktheid al grotendeels in het Ondernemings- en ontwikkelplan (OOP) moeten zijn 

meegenomen. 

 

Antwoord BsGW: 

Zie passage bij Algemeen d. en antwoord 3 gemeente Bergen. 

 
Proceskosten 

De snelle stijging van proceskosten van€ 2 miljoen (begroting 2021) naar € 3 miljoen in de begroting 

van 2022 is een punt van zorg. In de begroting en de bijgevoegde 'oplegnotitie kadernota 2022' wordt 

aangegeven dat de hoge proceskostenvergoedingen, die No Cure No Pay bureaus kunnen declareren, 

de belangrijkste oorzaak zijn van deze ontwikkeling. Voorts wordt aangegeven dat u hier slechts in 

beperkte mate invloed op kan uitoefenen omdat de proceskostenvergoedingen zijn gestoeld op 

nationale regelgeving. Uit de benchmark WOZ 2019 blijkt echter ook dat bij de BsGW de gemiddelde 

proceskosten per object substantieel (> 70%) hoger liggen dan bij andere grote belasting-

samenwerkingen. Om deze reden willen wij u dan ook aansporen om naast de verschillende 

maatregelen die 
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reeds genomen zijn en worden voortgezet ook te blijven investeren in de kwaliteit van de 

waarderingen teneinde deze stijgende trend af te zwakken. 

 

Antwoord BsGW:  

zie antwoord vraag 2 gemeente Bergen. 

 

28. Gemeente Voerendaal 

De gemeente Voerendaal heeft in de raadsvergadering van 3 juni besloten in te stemmen met de 

ontwerpbegroting 2022 en ontwerp-meerjarenbegroting 2022-2026 met uitzondering van de 

voorgestelde eenmalige aanvulling van het weerstandsvermogen, hetgeen is gebaseerd op het naar de 

mening van de gemeente op meerdere plekken afdekken van risico’s. 

Kijkend naar de separate begrotingsposten en naar de risico-analyse (uit bijlage 9 van de begroting 

2022) is er naar onze mening sprake van 2 doublures: 
• In het weerstandsvermogen is o.a.. een bedrag van € 200.000,- opgenomen voor het risico 

“overschrijding begroting BsGW”. Dit terwijl BsGW in de begroting ook al een post onvoorzien 

hanteert van 1,4% (€ 323.000,-) van het begrotingstotaal. 

• Daarnaast is in het weerstandsvermogen het risico “landelijke stijging WOZ bezwaren” voor 

een bedrag van € 250.000,- meegenomen, terwijl de post proceskostenvergoedingen in de 

begroting verder verhoogd wordt naar € 3,0 miljoen. 

Om bovenstaande reden verzoeken wij u dan ook om de post onvoorzien (ad. € 323.000,-) te schrappen 

en het weerstandsvermogen niet te verhogen (met € 140.000,-). 

 

Antwoord BsGW: 

Zie passage bij Algemeen d. en antwoord 3 gemeente Bergen. 

 

29. Gemeente Weert 

Nog geen zienswijze ontvangen. 

 

30. Waterschap Limburg 

Het Waterschap Limburg stemt in met de ontwerpbegroting 2022 en ontwerp-meerjarenbegroting 

2022-2026 en brengt een positieve zienswijze uit. 

 

 

 

Samenvattend advies aan Algemeen Bestuur:  

 

Op basis van de ingediende zienswijzen wordt voorgesteld om de voor 2022 berekende 

aanvulling van het weerstandsvermogen van € 140.000,- niet in rekening te brengen bij de 

deelnemers.  

 

Wij stellen u verder voor om de overige zienswijzen voor kennisgeving aan te nemen en de 

voorliggende begroting 2022 en meerjarenraming 2022-2026 definitief vast te stellen. 
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Bijlage1: 

 
1. Nog geen zienswijze ontvangen gemeente Beek  

2. Niet getekend raadsbesluit 20 mei 2021 gemeente Beekdaelen 

3. Ambtelijke mail 2 juni 2021 gemeente Beesel 

4. Getekend raadsbesluit 26 april 2021 gemeente Bergen 

5. Niet getekend raadsbesluit 31 mei 2021 gemeente Brunssum 

6. Getekend raadsbesluit 3 juni 2021 gemeente Echt-Susteren 

7. Nog geen zienswijze ontvangen gemeente Eijsden-Margraten 

8. Concept raadsvoorstel 25 mei 2021 gemeente Gennep 

9. Getekend raadsbesluit 27 mei 2021 gemeente Gulpen-Wittem 

10. Concept raadsbesluit 27 mei 2021gemeente Heerlen 

11. Getekend raadsbesluit 28 april 2021 gemeente Kerkrade 

12. Getekend raadsbesluit 27 mei 2021 gemeente Landgraaf 

13. Getekend raadsvoorstel 1 juni 2021 gemeente Leudal 

14. Getekend raadsbesluit 1 juni 2021 gemeente Maasgouw 

15. Niet getekend raadsvoorstel 25 mei 2021 gemeente Maastricht 

16. Getekend raadsbesluit 20 mei 2021 gemeente Meerssen 

17. Nog geen zienswijze ontvangen Mook en Middelaar 

18. Getekend raadsbesluit 20 april 2021 gemeente Nederweert 

19. Niet getekende zienswijze 8 juni 2021 gemeente Peel en Maas 

20. Getekend raadsbesluit 3 juni 2021 gemeente Roerdalen 

21. Concept zienswijze 17 mei 2021 gemeente Roermond 

22. Niet getekend raadsbesluit 3 juni gemeente Simpelveld 

23. Getekend raadsbesluit 27 mei 2021 gemeente Sittard-Geleen, brief B&W 3 juni 2021 

24. Getekend raadsbesluit 27 mei 2021 gemeente Stein 

25. Nog geen zienswijze ontvangen gemeente Vaals 

26. Ambtelijke reactie 4 juni 2021 ontvangen gemeente Valkenburg aan de Geul 

27. Getekend raadsbesluit 27 mei 2021 gemeente Venlo 

28. Getekend raadsbesluit 3 juni 2021 gemeente Voerendaal 

29. Nog geen zienswijze ontvangen gemeente Weert 

30. Getekend besluit Algemeen Bestuur 12 mei 2021 Waterschap Limburg. 
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Bijlage 2. 

 

Reductie proceskosten BsGW 

REEDS ONDERNOMEN ACTIES (t/m 2021) 

Bestuurlijk 

-1- Haagse lobby 

a. Brief van de gemeenten Maastricht, Heerlen, Sittard-Geleen en Venlo aan de VNG (2018) 

b. Participatie in onderzoeken vanuit de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) en de 

grote samenwerkingsverbanden naar oneigenlijke toepassing proceskostenregeling door no-

cure-no-pay bedrijven (ncnp)  

Procesmatig 

-2- Ontwikkeling intake en afhandel portal voor bezwaren (versnellen intake en verbetering af-

handeling van bezwaren) 

-3- Verbeteren datakwaliteit bestanden van zowel de WOZ als BAG gegevens door mutatiedetec-

tie en kwaliteitsverbetering 

-4- Herijking van het waarderingsmodel, controle van de herwaardering volgens het 4-ogen prin-

cipe en aanstelling kwaliteitsmedewerkers voor controles en verbeterprocessen 

-5- Vereenvoudiging indienen bezwaar via Mijn BsGW 

-6- Voormelding WOZ; vooroverleg met grote belanghebbenden waaronder de woningcorpora-

ties.  

-7- Flitsbezwaar procedure; telefonisch rechtstreeks contact met de taxateur voorkomt WOZ-be-

zwaren 

-8- Afspraken met NCNP-bureaus om de proceskostenvergoeding te reduceren/beperken 

-9- Interventiefase; extra toetsen van een bezwaar voordat een NCNP beroep instelt dringt het 

aantal beroepsschriften terug en reduceert de daarbij behorende proceskostenvergoeding 

Communicatie 

-10- Inzet gedragsdeskundige om potentiële bezwaarmakers eerst met BsGW te laten contacten 

-11- Verbetering leesbaarheid en layout aanslagbiljet 

-12- Verbetering website BsGW (meer vraaggericht) 

-13- Jaarlijks vindt voor het versturen van de WOZ-aanslagen een mediacampagne plaats  

-14- Samenwerking in VNG-Onderzoek naar effectiviteit communicatie eerdere aanslagcampagnes 

 



 

 

  - 25 - 

LOPENDE ACTIES 2021 

Bestuurlijk 

-15- a. Onderzoek minister Dekker naar mogelijke oneigenlijke toepassing verdienmodel voor de 

verkrijging van proceskostenvergoedingen 

• Uitkomst is niet bevredigend, omdat onderzoeksvraag naar verdienmodel voor NCNP-

buro’s niet wordt beantwoord 

• BsGW reageert middels artikel in Belastingblad en middels gemeenschappelijk schrijven 

met nog zeven andere samenwerkingsverbanden aan VNG 

• VNG onderneemt mede op basis van het gemeenschappelijk schrijven actie richting de-

missionair minister Dekker  

b. Initiatief van de heer Smits (Roerdalen), als lid van de VNG commissie, voor een Limburg 

brede motie voor de algemene ledenvergadering van de VNG 

• Gemeenschappelijk schrijven BsGW met nog zeven andere samenwerkingsverbanden 

aan VNG resulteert in initiatief gemeente Oss om te komen tot een breed gedragen mo-

tie voor de algemene ledenvergadering van de VNG 

• De heer Smits is door BsGW bij proces betrokken 

• DB biedt AB middels een model-motie de mogelijkheid om de colleges via de raad in 

positie te brengen 

c. De heer Aarts (Maastricht) brengt de schrikbarende stijging van de proceskosten nog eens 

onder de aandacht bij de Tweede Kamercommissie en doet navraag naar de resultaten 

van het onderzoek en de daaruit voorvloeiende voorstellen en besluiten 

 

Procesmatig 

De ondernomen acties zijn ook in 2021 voortgezet  

 

Communicatie 

De ondernomen acties zijn ook in 2021 voortgezet 

-16-  Vernieuwd / vereenvoudigd aanslagbiljet 

-17- Nudging op aanslagbiljet: door het plaatsen van een opvallende memo (zgn ‘Post-It’) bij de 

WOZ-waarde op het aanslagbiljet worden potentiele bezwaarmakers gestimuleerd eerst con-

tact op te nemen met BsGW. Via de flitsbezwaarmethode kan hiermee bezwaar – al dan niet 

via een ncnp-bureau - worden voorkomen 
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-18- Prominente aandacht op website (extra kader en extra landingspagina met toegevoegde in-

formatie over WOZ-waarde en waardebepaling)  

-19-  Uitgebreide mediacampagne via online media, schriftelijke media en social media 

• Alle berichten werden ook toegezonden aan de deelnemers met het verzoek deze via 

hun kanalen te verspreiden. Dit werd Limburg-breed opgepakt. 

-20- Google Adwords-campagne; doelgroep bereiken via de Google-zoekmachine, rechtstreekse 

toeleiding naar BsGW realiseren door deel uit te maken van de zoekresultaten tussen de 

ncnp-werving voor woz-bezwaren 

-21- Doelgroepactie raadsleden: betrokkenheid van gemeenteraadsleden deelnemers vergroten 

(de relatie met en communicatie over het thema proceskostenvergoeding verbeteren) 

- 1 - Animatiefilmpje voor raadsleden voor beter begrip over oorzaak en achtergrond proces-

kosten en hen ambassadeurs te laten zijn voor BsGW 

- 2 - Presentatie aan DB-, AB leden en Accountmanagers over de proceskosten 

- 3 - Power Point presentatie met voice over inzake proceskosten ten behoeve van raadsle-

den/commissieleden  

- 4 - Mogelijkheid tot verdiepingssessie c.q. vragenronde voor raad(scommissie) 

-22- Toelichting op aanslag bij die gemeenten die deelnemen aan de Lokale Lastenmeter 

 

TOEKOMSTGERICHTE ACTIES 2022 E.V. 

Bestuurlijk 

-23- Intensiveren Haagse lobby (gericht lobbytraject; gesprekken met bestuurders, politici en 

ambtenaren  

Procesmatig 

-24- Uitbreiding voormelding WOZ-waarde (pilot ‘voorlopige aanslag’ in afstemming met Waarde-

ringskamer)  

-25- Optimalisatie datakwaliteit via state of the art methodieken 

-26- Uitbreiden BsGW-website met beslisboom ter afweging of bezwaar indienen zin heeft 

Communicatie 

-27- Evaluatie communicatiecampagne (i.s.m. Zuyd Hogeschool) 

-28- Nadere analyse gedragsbeïnvloeding en imago BsGW (i.s.m. Zuyd Hogeschool) 


