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Memo 

Aan: Algemeen Bestuur 

Van: Dagelijks bestuur 

Onderwerp: Uitgebrachte zienswijze met betrekking tot BsGW-

begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2024  

I.a.a.:  

Datum: AB 27 juni 2019, geactualiseerd t/m 26 juni 2019 

 

 

Zowel de ontwerpbegroting 2020 als de ontwerp-meerjarenraming 2020-2024 zijn behandeld en in 

concept vastgesteld in de DB-vergadering van 28 februari 2019. Op grond van de bepalingen van de 

gemeenschappelijke regeling is de ontwerp-(meerjaren)begroting 2020 door het Dagelijks Bestuur van 

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

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

Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, 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 26 juni 2019 zijn de laatste in deze memo verwerkte zienswijzen ontvangen. De ontvangen zienswij-

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

dit aangegeven als zijnde een voorlopige zienswijze.  
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1. Gemeente Beek  

 In de vergadering van 19 juni 2019 heeft de Commissie Bestuurszaken namens de gemeenteraad 

van Beek de volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2020 en meerjarenbegro-

ting 2020-2024 geformuleerd. Op de volgende punten stemmen wij niet in met de begroting: 

a. ten aanzien van het extra budget van € 300.000 voor nieuwe overheidsbrede voorzieningen 

(GDI) maken wij een nadrukkelijk voorbehoud. Uit de recent ontvangen meicirculaire 2019 is 

weliswaar gebleken dat zowel ten aanzien van DigiD/MijnOverheid alsook de niet-

transactiegerichte voorzieningen in de generieke digitale infrastructuur (GDI) voor dit mo-

ment alleen voor 2019 een uitname plaats vindt voor de verwachte kosten 2019 gemeenten 

van totaal € 3,35 resp. € 1,927 miljoen. Het ligt echter in lijn van de verwachting dat in vol-

gende gemeentefondspublicaties ook een uitname voor 2020 zal plaatsvinden, mede gezien 

het standpunt van de VNG om de bestaande verrekeningsregeling voor 2018 ten aanzien van 

de bekostiging van DigiD/MijnOverheid voor de komende drie jaar te continueren (tot het 

moment van evaluatie van het stelsel). Het op twee plaatsen meenemen van het kostenaan-

deel van de gemeenten dient voorkomen te worden. 

b. de frictiekosten personeel behoren naar onze mening geen deel uit te maken van het bij deze 

begroting gecalculeerde weerstandsvermogen. Dit onderdeel dient buiten de reguliere exploi-

tatie resp. het becijferde weerstandsvermogen te blijven omdat voor het ondernemings- en 

ontwikkelplan BsGW 2018-2020 in het verleden aparte financierings-/dekkingsafspraken 

overeen gekomen zijn. 

c. een goede motivatie van de noodzaak om de post onvoorziene uitgaven te verhogen ont-

breekt. Daarvoor is ook in de realisatie in 2018 geen aanleiding te vinden. 

 

De meerjarenraming 2021-2024 van de BsGW wordt op dit moment slechts voor kennisgeving 

aangenomen. Wij verzoeken u dan ook de begroting en het voorstel tot vaststelling bijdragen 

deelnemers 2020 op de bovenvermelde punten aan te passen.  

 

Verder wijzen wij u erop dat in het voorstel tot vaststelling van de bijdragen deelnemers 2020 de 

“aanname negatief resultaat 2019” groot € 550.000 op geen enkele wijze nader toegelicht, dan-

wel onderbouwd is vanuit de Bestuursrapportage1e kwartaal 2019. Ook hiermee kunnen wij dan 

ook niet instemmen. 

 

Reactie BsGW: 

a. Mocht blijken dat BsGW - net als voor 2018 – ook voor 2020 het gemeentelijke deel mag de-

clareren bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, dan zal het hierop 

betrekking hebbende deel van de bijdrage terugvloeien naar de gemeentelijke deelnemers. 

b. Vanuit de bedrijfsvoering van BsGW is het structurele risico van onvrijwillige uitstroom inge-

schat. Deze kosten zijn echter niet opgenomen in de reguliere begroting, omdat niet bekend 

is of en wanneer dit risico zich voordoet. Derhalve zijn deze frictiekosten opgenomen in het 

weerstandsvermogen. 

Ontwikkelkosten en kosten voor vrijwillige en verplichte mobiliteit buiten BsGW zijn in het 

Ondernemings- en Ontwikkelplan (OOP) 2018-2020 gebudgetteerd. Dit betreft incidentele ze-

kere kosten, rechtstreeks voortvloeiend uit het plaatsingstraject/OOP. 

c. Tot nu toe werden alleen zekere ontwikkelingen in de begroting opgenomen, met als gevolg 

dat (meerdere) tussentijdse begrotingswijzigingen aan de deelnemers moesten worden voor-
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gelegd ter zienswijze. In de (meerjaren)begroting van BsGW zijn daarnaast alle te voorziene 

ontwikkelingen, inclusief de ontwikkelingen waarvan de (financiële) effecten nog een mate 

van onzekerheid hebben, opgenomen. Tussentijdse begrotingswijzigingen na het formeel 

vaststellen van de kadernota en (de financiële doorvertaling daarvan in) de begroting van 

BsGW, worden hiermee voorkomen.  

Mogelijke risico’s waarvan ook het financiële effect nog een mate van onzekerheid hebben, 

vinden hun weerslag via de uitgevoerde risico-analyse in het weerstandsvermogen.  

De post Onvoorzien is in dit kader opgehoogd om de kans op deze tussentijdse begrotingswij-

ziging te verlagen. Er kunnen zich gezien de tijdspanne tussen opstellen van de begroting en 

realisatie, altijd, naast de specifiek genoemde posten, ook op andere posten tegenvallers 

voordoen als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen in wet-/regelgeving. Bij positief resultaat op 

de jaarrekening valt het overschot ten gunste van het weerstandsvermogen. Eventueel kan 

het bestuur van BsGW besluiten een eventueel overschot op het weerstandsvermogen terug 

te laten vloeien naar de deelnemers.  

 

2. Gemeente Beekdaelen 

 Het concept raadsvoorstel zal op 2 juli in de raadsvergadering worden behandeld. Dit voorstel 

houdt in dat een positieve zienswijze wordt uitgebracht op de ontwerpbegroting 2020 en meerja-

renraming 2020-2024, echter met inbegrip van een kritische kanttekening betreffende het weer-

standsvermogen voor 2020: 

a. Risico op overschrijding van de begroting: € 200.000. Het opnemen van een bedrag voor het 

risico een begrotingsoverschrijding lijkt erg voorbarig. Daarnaast dienen onvoorziene kosten 

uit de post ‘onvoorzien’ gedekt te worden, welke in de begroting 2020 en –meerjarenraming 

al structureel wordt verhoogd met € 230.000.  

b. Risico hogere frictiekosten indien personeelsbestand kwantitatief en/of kwalitatief niet aan-

sluit op (gewijzigde) eisen van de BsGW: € 480.000. Dit risico lijkt (gedeeltelijk) betrekking 

te hebben op het Ontwikkelings- en Organisatieplan van de BsGW, waarvan de kosten geen 

onderdeel vormen van bijgevoegde begroting.   

Voorgesteld wordt om BsGW te verzoeken het berekende weerstandsvermogen opnieuw en kri-

tisch te bezien. 

 

Reactie BsGW: 

a. Zie reactie onder c bij 1. gemeente Beek 

b. Zie reactie onder b bij 1. gemeente Beek 

 

3. Gemeente Beesel 

 Heeft op 3 juni 2019 besloten om de volgende zienswijze in te dienen: 

a. In uw begroting stelt u voor om, op basis van een nieuwe risico analyse het weerstandsver-

mogen op te hogen naar € 1,19 miljoen. Het is voor ons echter de vraag of het voor een ge-

meenschappelijke regeling noodzakelijk is om een dusdanig hoog weerstandsvermogen te 

hebben. Immers, de deelnemers zijn uiteindelijk toch altijd aansprakelijk. Wij stellen daarom 

voor om het weerstandsvermogen niet te verhogen naar € 1,19 miljoen en het huidige niveau 

handhaven op € 539.000. 

b. U indexeert uw loonkosten en diensten met respectievelijk 3,5% en 1,8 %. Echter, de index-

cijfers van het CPB liggen lager dan de door u opgenomen percentages. Wij stellen derhalve 
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voor om de indexcijfers van het CPB te handhaven en daarmee de lonen te indexeren met 

2,3% en de goederen en diensten met € 1,5%. 

c. Voor 2020 wilt u de proceskosten ophogen met € 670.000. Dit terwijl de overschrijding op 

deze kosten in 2018 € 325.000 bedroeg. Wij stellen daarom voor om de proceskosten op te 

hogen met € 325.000 en niet met de voorgestelde € 670.000 

d. Proceskosten kunnen ook voorkomen worden door aan de voorkant meer te investeren in een 

juiste waardebepaling. Wij stellen voor om meer te investeren in een juiste waardebepaling 

van woningen, waarmee proceskosten voorkomen kunnen worden. 

e. In uw begroting geeft u aan dat er een budgetverhoging noodzakelijk is voor de GDI voorzie-

ningen. Wij verzoeken u aan te geven welke GDI-voorzieningen dit betreft en ontvangen 

graag een onderbouwing hiervan. 

f. In uw begroting stelt u voor om de post onvoorzien op te hogen van € 70.000 naar € 

300.000. In 2018 heeft u echter de post onvoorzien niet aangesproken. Wij stellen voor om 

de post onvoorzien niet te verhogen. 

 

Mocht gedurende het jaar blijken dat er, ondanks bovengenoemde aanpassingen, meerkosten 

worden gemaakt, dan staan wij hier uiteraard voor open en zullen wij het tekort hierin aanvullen. 

We willen dit echter niet op voorhand al doen. 

 

Reactie BsGW: 

a. In de kadernota 2020 is opgenomen dat de financiële consequenties van mogelijke ontwikke-

lingen (normaliter) niet in de begroting worden meegenomen. Het Dagelijks Bestuur van 

BsGW heeft echter besloten om het Algemeen Bestuur een koerswijziging ten aanzien van dit 

punt voor te leggen. Besloten is om voortaan ook rekening te houden met de financiële ge-

volgen van mogelijke ontwikkelingen en risico’s. Deze worden in de jaarlijkse risico-analyse 

becijferd en meegenomen in de begroting. Daarmee wordt beoogd tussentijdse begrotings-

wijzigingen zo veel mogelijk te beperken. Het weerstandsvermogen zou op basis van deze ri-

sico-analyse verhoogd moeten worden van € 593 duizend naar € 1,19 miljoen. 

Vanuit onze toezichthouder Provincie Limburg wordt geen minimale norm afgegeven voor de 

ratio weerstandsvermogen. Deze ratio wordt berekend door het beschikbare weerstand-

standsvermogen te delen door het benodigde weerstandsvermogen.  

In de begroting is gerekend met een ratio van 1,0.  

b. Bij het opstellen van de kadernota en ontwerpbegroting gaat BsGW altijd uit van de laatst 

bekende cijfers van het Centraal Plan Bureau. Voor 2020 is voor de indexering van de salaris-

kosten en goederen en diensten 3,5% resp. 1,8% opgenomen, conform de gegevens van het 

Centraal Economisch Plan (CEP) van 22 maart 2018. Deze cijfers zijn later in het jaar geveri-

fieerd met de cijfers van de Macro Economische Verkenning (MEV) van 18 september 2018, 

zijnde 3,4% resp. 2,4%. Op basis van deze gegevens is zowel de kadernota (november 2018) 

als de ontwerpbegroting bestuurlijk in procedure gegaan. De cijfers van het CPB van 21 

maart 2019 zijn daarom niet opgenomen in de ontwerp-begroting 2020.  

c. Bij BsGW zijn de proceskosten gestegen van € 810 duizend in 2015 naar ruim € 1,3 miljoen 

in 2016 en voor 2017 en 2018 worden de proceskosten ingeschat op € 1,7 miljoen. Gezien de 

stijgende prijzen op de woningmarkt, de problematiek rondom OZB-vrijstellingen voor bij-

voorbeeld zonnepanelen en andere duurzaamheidsbevorderende maatregelen, het waarderen 

op gebruiksoppervlakte vanaf 2022, zal deze trend eerder nog verder stijgen zolang het voor 
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gemachtigdenbureaus renderend blijft als bedrijfsmodel. In de begroting is daarom de begro-

tingspost proceskostenvergoeding bezwaar en beroep structureel verhoogd met € 670 dui-

zend naar € 2 miljoen. Deze stijgende trend in de proceskosten is ook landelijk waar te ne-

men. 

d. Vanaf 1 januari 2022 (uitvoeringsjaar 2021) is er een verplichting om woningen te waarderen 

op basis van gebruiksoppervlakte. Voor deze omvangrijke transitie is BsGW gevraagd de re-

gie op zich te nemen en is hiertoe ook besloten in het Algemeen bestuur van 13 december 

2018. De kosten zullen verrekend worden met de individuele gemeenten, op basis van een 

per gemeente opgesteld plan van aanpak inclusief kostenraming. Of deze nieuwe methodiek 

van waardebepaling ook uiteindelijk leidt tot minder proceskosten zal moeten blijken.  

e. Begin 2017 is van Rijkswege bepaald dat alle kosten voor beheer en exploitatie van de over-

heidsbrede voorzieningen conform het profijtbeginsel worden doorbelast aan de afnemers. 

Voor BsGW betekent dit een extra kostenpost van € 300 duizend van andere nieuwe GDI-

voorzieningen (naast MijnOverheid en DigiD), zoals de Stelselcatalogus, Digimelding, Di-

gikoppeling en Digilevering, Samenwerkende Catalogi, PKIoverheid en Digitoegankelijkheid. 

Voor deze overige voorzieningen is echter nog niet bekend of – en zo ja in welke omvang – 

doorbelasting zal plaatsvinden. Derhalve is uitgegaan van eenzelfde bedrag als voor Mijn-

Overheid en DigiD. 

f. Tot nu toe werden alleen zekere ontwikkelingen in de begroting opgenomen, met als gevolg 

dat (meerdere) tussentijdse begrotingswijzigingen aan de deelnemers moesten worden voor-

gelegd ter zienswijze. In de (meerjaren)begroting van BsGW zijn daarnaast alle te voorziene 

ontwikkelingen, inclusief de ontwikkelingen waarvan de (financiële) effecten nog een mate 

van onzekerheid hebben, opgenomen. Tussentijdse begrotingswijzigingen na het formeel 

vaststellen van de kadernota en (de financiële doorvertaling daarvan in) de begroting van 

BsGW, worden hiermee voorkomen.  

Mogelijke risico’s waarvan ook het financiële effect nog een mate van onzekerheid hebben, 

vinden hun weerslag via de uitgevoerde risico-analyse in het weerstandsvermogen.  

De post Onvoorzien is in dit kader opgehoogd om de kans op deze tussentijdse begrotingswij-

ziging te verlagen. Er kunnen zich gezien de tijdspanne tussen opstellen van de begroting en 

realisatie, altijd, naast de specifiek genoemde posten, ook op andere posten tegenvallers 

voordoen als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen in wet-/regelgeving. Bij positief resultaat op 

de jaarrekening valt het overschot ten gunste van het weerstandsvermogen. Eventueel kan 

het bestuur van BsGW besluiten een eventueel overschot op het weerstandsvermogen terug 

te laten vloeien naar de deelnemers. 

 

4. Gemeente Bergen  

 De gemeenteraad van Bergen heeft in zijn vergadering van 18 juni 2019 ingestemd met de ont-

werpbegroting 2020 en ontwerpmeerjarenbegroting 2020-2024 waarin voorziene ontwikkelingen 

die een financieel effect hebben al zijn meegenomen. Dat betekent dat er minder kans is op tus-

sentijdse begrotingswijzigingen in 2020 en dus meer financiële ‘rust’ voor de deelnemende ge-

meenten. De raad van de gemeente Bergen blijft het verloop van de proceskosten kritisch volgen 

en verzoekt om maatregelen voor een vermindering van de proceskosten. Verder verzoekt zij: 

a. een overzicht te maken van de begrote loonindexatie (3,5%) en materiële kostenstijging 

(1,8%) t.o.v. de werkelijke kosten, dit gedurende de laatste 5 jaar. 

b. jaarlijks 3 rapportages voor de OOP (ondernemings- en ontwikkelplan). 
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De raad van de gemeente Bergen vraagt BsGW het waarderen naar gebruiksoppervlakte goed en 

gedegen uit te werken op noodzakelijke werkzaamheden voor gemeente en BsGW en de eventue-

le financiële risico’s voor beiden in beeld te brengen. 

 

Reactie BsGW:  

a. Dit overzicht zal BsGW opstellen. 

b. BsGW rapporteert elk kwartaal in de bestuursrapportage de stand van zaken voor OOP.  

 

5. Gemeente Brunssum  

 De raad van de gemeente Brunssum heeft in de raadsvergadering van 25 juni 2019 niet inge-

stemd met de ontwerpbegroting 2020 en de ontwerp meerjarenraming 2020-2024. Ter toelich-

ting het volgende: 

a. Voorgesteld wordt niet in te stemmen met een verhoging van de proceskosten naar € 2 mil-

joen maar handhaving van de proceskosten op het huidige niveau van  € 1,3 miljoen. De 

BsGW verwacht dat er nog meer burgers bezwaar gaan indienen maar wij zien geen redenen 

om vooruitlopend daarop, het budget voor de proceskosten nu al te verhogen. 

b. Voorgesteld wordt in te stemmen met een verhoging van de huidige post onvoorzien van 

€70.000,- tot € 100.000,-. i.p.v. de door de BsGW voorgestelde verhoging tot € 230.000,-. 

Argument voor een gedeeltelijke verhoging is de gewijzigde manier van begroting voor 2020. 

Naast alle voorziene ontwikkelingen en risico’s heeft de BsGW in de ontwerpbegroting 2020 

ook rekening gehouden met ontwikkelingen en risico’s waarvan de effecten nog een mate van 

onzekerheid hebben.  

c. Het weerstandsvermogen is voor 2020 opnieuw berekend. Brunssum is van mening dat een 

GR enkel hoeft te beschikken over een beperkt weerstandsvermogen om kleine schommelin-

gen en tegenvallers op te kunnen vangen. Door het indexeren van de kosten wordt het risico 

op overschrijding al beperkt.  

d. Verder ontvangen wij graag een toelichting op het bedrag van de frictiekosten van € 

480.000,- dat is opgenomen in de berekening van het weerstandsvermogen. Naar onze me-

ning hoort dit bedrag thuis onder de financiële afwikkeling van het Ondernemingsplan.   

 

Reactie BsGW:  

a. Zie reactie onder c bij 3. gemeente Beesel 

b. Zie reactie onder f bij 3. gemeente Beesel 

c. Zie reactie onder f bij 3. gemeente Beesel 

d. Zie reactie onder b. bij 1. gemeente Beek. 

 

6. Gemeente Echt-Susteren 

 De gemeenteraad van Echt-Susteren heeft in zijn vergadering van 6 juni 2019 besloten om geen 

zienswijze in te dienen.  
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7. Gemeente Eijsden-Margraten 

 De gemeenteraad van Eijsden-Margraten heeft in zijn vergadering van 18 juni 2019 besloten om 

de volgende zienswijze in te dienen: 

a. In de ontwerpbegroting wordt de post onvoorziene uitgaven verhoogd van 0,4% naar 1,4% 

van het begrotingstotaal. Aangezien er geen verplichte hoogte van de post onvoorziene uit-

gaven is voorgeschreven en omdat uit de jaarrekeningen van de BsGW blijkt dat over de ja-

ren 2016 tot en met 2018 geen gebruik is gemaakt van de post onvoorzien, wordt een verho-

ging van de post onvoorzien niet noodzakelijk geacht. 

b. Het weerstandsvermogen wordt in de ontwerpbegroting als volgt omschreven: “Het weer-

standsvermogen bestaat uit de middelen waarover BsGW kan beschikken om niet begrote 

kosten te dekken plus de financiële gevolgen op te kunnen vangen van bedrijfsvoeringsrisi-

co’s waarvoor geen maatregelen zijn of kunnen worden getroffen.” Ons inziens zijn in de be-

paling van het weerstandsvermogen onderdelen opgenomen waarvoor BsGW wel maatregelen 

kan treffen, zoals bijvoorbeeld overschrijding van de begroting en slechte kwaliteit van uitbe-

stede diensten.  

 

Gezien het vorenstaande kan vooralsnog niet met de ontwerpbegroting worden ingestemd. 

 

Daarnaast heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 28 mei een algemeen amendement aange-

nomen betreffende begrotingen 2020 van de gemeenschappelijke regelingen. De raad roept hierbij 

op om te komen met voorstellen tot kostenreductie en dat via halfjaarlijkse rapportages kenbaar te 

maken aan de deelnemende gemeenten. Alles moet in het werk worden gesteld om de kosten op een 

verantwoorde manier te verlagen, de opbrengsten te optimaliseren en de (dreigende) tekorten op de 

uitvoering te beheersen en terug te dringen. Binnen de begrotingen dienen geen prijsindexen te wor-

den doorgevoerd. 

 

De raad constateert verder dat er tussen de diverse gemeenschappelijke regelingen verschillende 

werkwijzen worden gehanteerd met betrekking tot het hebben van reserves en weerstandsvermogen. 

De raad roept op te komen tot één werkwijze in deze, daar de gemeenten uiteindelijk opdraaien voor 

alle risico’s en daarvoor dus zelf reserves dienen aan te houden in plaats van alle regelingen apart. 

 

Reactie BsGW:  

a. Zie reactie onder c bij 1. gemeente Beek. 

b. Het betreft hier het restrisico, dat wil zeggen het netto-risico dat overblijft nadat beheers-

maatregelen zijn genomen. Zie bijlage 9 van de begroting. 

“Voor elk van de risico’s is het bruto risicobedrag geïdentificeerd. Dit is het maximale bedrag 

dat nodig is indien het risico zich daadwerkelijk voordoet, in een situatie waar geen beheers-

maatregelen worden genomen. Daarna is voor elk van de risico’s het netto risicobedrag ge-

kwantificeerd. Dit is het risico dat kan optreden indien de geformuleerde beheersmaatregelen 

effectief zijn uitgevoerd. Vanuit het netto risico is het restrisico berekend. Het restrisico is het 

netto risicobedrag vermenigvuldigd met de kans die er bestaat dat het geïdentificeerde risico 

optreedt, ná het nemen van de geformuleerde beheersmaatregelen. Hierbij is de maximale 

kans genomen zoals die in de risico analyse staat aangegeven. Dit leidt tot een conservatief 

weerstandsvermogen, dat wil zeggen: met het berekende weerstandsvermogen worden de ri-

sico’s afgedekt”. 
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8. Gemeente Gennep  

 De gemeenteraad van Gennep heeft in zijn vergadering van 27 mei 2019 besloten om de volgen-

de zienswijze in te dienen: 

a. In de begroting 2020 zijn voorziene ontwikkelingen voor 2020 die een financieel effect heb-

ben al meegenomen. Het betreft onder andere loon- en prijsindexering, beheerskosten GDI, 

verhoging proceskosten en aanvulling onvoorzien. Dat betekent dat er minder kans is op tus-

sentijdse begrotingswijzigingen in 2020 en dus meer financiële ‘rust’ voor ons als deelnemer. 

Wij ondersteunen dit principe. Echter, het verhogen van zowel de afzonderlijke budgetten als 

de post onvoorzien is naar ons inzicht dubbelop. Wij gaan er vanuit dat u dit aanpast. 

b. In de begroting 2020 zijn twee majeure projecten opgenomen die niet financieel in de begro-

ting zijn verwerkt maar waarvoor een ‘eigen’ traject geldt. Dat betreft het ondernemingsplan 

2018 – 2020 en het waarderen op gebruiksoppervlakte. Dit zou moeten betekenen dat deze 

geen invloed hebben op de reguliere bedrijfsvoering zoals die nu in de begroting is opgeno-

men. Wij willen dit terug zien in de begroting. 

c. Op basis van een nieuwe risico-inventarisatie (begin 2019) is het benodigd weerstandsver-

mogen bepaald op € 1.190.000 (dit was € 593.000). Dat betekent dat de deelnemers in to-

taal € 597.000 moeten bijbetalen om het weerstandsvermogen op peil te brengen. Dat is ex-

clusief het verwachte exploitatietekort over 2018 (€ 325.000) dat eveneens door de deelne-

mers moet worden betaald om het weerstandsvermogen op peil te houden.  

Ons inziens past het niet binnen de doelen van BsGW (sobere bedrijfsvoering) om een reser-

ve van € 1.190.000 aan te houden volgens de WGR de deelnemers sowieso aansprakelijk zijn 

voor financiële tekorten. De algemene vraag is of de risico-inventarisatie realistisch is en of 

de voorgestelde verhoging van het weerstandsvermogen en dus de bijstorting door de deel-

nemers wel noodzakelijk is. Specifiek vermelden wij hierbij de volgende onderdelen uit de ri-

sico- inventarisatie die in de begroting zijn opgenomen (bijlage 9) : 

 Risico datalek (1): € 200.000; Er is gekozen om 1% van de maximale boete van 

€ 20 miljoen op te nemen. Is er al ooit een boete uitgedeeld dat dit bedrag recht-

vaardigt? 

 Risico uitbesteding (2): € 80.000; Er worden in principe geen diensten meer uit-

besteed. Mogelijk alleen nog wat uitbesteding in het kader van het onderne-

mingsplan maar dan zou dit risico moeten worden afgedekt binnen het onderne-

mingsplan. 

 Risico Overschrijding begroting (5) € 200.000; Alle onzekere posten zijn al opge-

nomen in de begroting 2020 en de post onvoorzien is al opgehoogd (naar € 

300.000). 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? Bovendien zijn de deelnemers sowieso financieel aan-

sprakelijk voor eventuele tekorten dus is het de vraag of dit risico wel realistisch 

is. 

 Risico personele frictiekosten (7) : € 480.000; Is het ondernemingsplan niet gro-

tendeels gericht op dit risico en is daarvoor niet een groot deel van het totaal-

budget (€ 4 miljoen) van dit ondernemingsplan bestemd? Daarmee zou dit risico 

gedekt zijn binnen het ondernemingsplan en niet nog eens als apart risico be-

noemd hoeven te worden.  

Wij willen dat u de begroting hier op aanpast. 
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d. Gezien de samenvoeging van de waterschappen, externe adviezen, opgedane ervaringen, 

leesbaarheid en nieuwe wetgeving is het wenselijk de bestaande Gemeenschappelijke Rege-

ling te actualiseren. Hiervoor is een werkgroep gevormd waarin ook medewerkers van de 

gemeenten en het waterschap participeren. De voorgestelde wijzigingen zullen in 2019 wor-

den voorgelegd aan het bestuur van BsGW en de deelnemers. Eventuele advieskosten worden 

binnen de begroting van BsGW opgevangen. 

Wij gaan er vanuit dat dit geen gevolgen zal hebben voor de reguliere bedrijfsvoering (juridi-

sche implicaties). Wij willen dit terug zien in de begroting. 

e. Vanaf 1 januari 2022 is er een wettelijke verplichting om woningen te waarderen op basis van 

de gebruiksoppervlakte. Op basis van landelijke ervaringen, ook bij andere samenwerkings-

verbanden en het door BsGW reeds uitgevoerde vooronderzoek, blijkt dat deze transitie een 

enorme klus zal zijn. BsGW neemt de regie van dit project op zich, in nauwe samenwerking 

met de gemeenten en de verschillende Limburgse gegevenshuizen. In dit kader worden ook 

nadere afspraken gemaakt over de beheerfase (registratie van gebruiksoppervlakte). De kos-

ten zullen verrekend worden met de individuele gemeenten, op basis van een per gemeente 

opgesteld plan van aanpak inclusief kostenraming. 

Het project bestaat uit een gedeelte BAG (totale gebruiksoppervlakte, uitvoering door ge-

meente zelf of door gegevenshuizen) en een gedeelte WOZ (gebruiksoppervlakte per onder-

deel, uitvoering door BsGW). Hierdoor zouden de kosten voor de verdeling naar onderdelen 

via de reguliere kostenverdeelmethode moeten worden verrekend en niet via individuele of-

fertes. 

In de begroting 2020 wordt geen rekening gehouden met kosten die BsGW maakt voor dit 

project (o.a. regievoering, wijziging in gegevensverwerking en waardebepaling). De kosten 

hiervoor dienen in de reguliere begroting te worden opgevangen en niet te leiden tot meer-

kosten voor deelnemers. Wij willen dit terug zien in de begroting. 

f. In 2022 loopt het contract voor de ICT-infrastructuur af. Dit betekent dat vóór die tijd een 

aanbesteding gestart moet worden. De voorbereiding wat betreft scope, tijdpad, programma 

van eisen, samenwerking met belastingsamenwerkingen BgHU, RBG (BRB), budget, zullen 

vanaf 2019 moeten worden onderzocht om een tijdige implementatie te kunnen realiseren. 

De in het tweede kwartaal 2019 geplande migratie naar de nieuwe gezamenlijke omgeving 

(in het kader van de clustering van ICT-infrastructuur) dient te worden bezien en afgewogen 

in verhouding tot deze nieuwe infrastructuur. Wanneer dit leidt tot uitstel van de migratie zal 

dit effect in de begroting moeten worden verwerkt. 

g. Vanaf 2020 geldt de Baseline Informatiebeveiliging Overheid als norm voor alle overheden. 

De BIO is de opvolger van de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG) waarbij het 

jaar 2019 geldt als overgangsjaar.  

Het is de verantwoordelijkheid van elke proceseigenaar om ervoor te zorgen dat risico’s bin-

nen zijn proces passend worden beheerst op basis van de BIO. In 2019 wordt gestart met het 

onderzoeken van de impact en het voorbereiden van de overgang, zodat BsGW per 2020 aan 

de norm voldoet. De kosten hiervoor dienen in de reguliere begroting te worden opgevangen 

en niet te leiden tot meerkosten voor deelnemers. Wij willen dit terug zien in de begroting. 

 

Reactie BsGW:  

a. Zie reactie onder f bij 3. gemeente Beesel. 

b. Dit is juist. De twee projecten zijn niet in de reguliere begroting opgenomen.  
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Voor het project ‘Ondernemings- en ontwikkelplan 2018 – 2020’ bedraagt het investerings- 

en ontwikkelbudget € 4 miljoen, waarvan voor 2018 € 2 miljoen is voorzien en voor 2019 en 

2020 ieder € 1 miljoen. De op termijn te realiseren structurele reductie van de netto-kosten 

vormt de dekking voor deze investering. Zoals uit het ondernemingsplan blijkt, wil BsGW zich 

committeren aan een taakstellende formatiereductie van 20 fte. De formatiereductie van 20 

fte betekent uiteindelijk een structurele lastenverlaging van € 1,3 miljoen. In het voorstel aan 

het Algemeen Bestuur ‘Dekking ondernemings- en opleidingsplan 2018-2020’ is dit nader uit-

gewerkt. 

De kosten voor het project ‘Waarderen op gebruiksoppervlakte’ zullen verrekend worden met 

de individuele gemeenten, op basis van een per gemeente opgesteld plan van aanpak inclu-

sief kostenraming. 

c. Om incidentele tegenvallers op te kunnen vangen heeft BsGW het weerstandsvermogen op-

gehoogd. Dit benodigd weerstandsvermogen is gebaseerd op een risico-analyse. Een lager 

weerstandsvermogen zal leiden tot een lagere ratio voor de weerstandscapaciteit. Zie verder 

de reactie onder a. bij 3. gemeente Beesel. 

d. De eventuele advieskosten zullen binnen de begroting van BsGW worden opgevangen. 

e. In het besluit van het AB op 13-12-2018 is opgenomen dat BsGW de regie van het project 

Waarderen op gebruiksoppervlakte voor haar rekening neemt. De kosten zullen verrekend 

worden met de individuele gemeenten, op basis van een per gemeente opgesteld plan van 

aanpak inclusief kostenraming. 

f. Vooralsnog loopt het traject conform planning en zal dit geen extra nadelige effecten hebben 

op de begroting 2020. 

g. De mogelijke kosten uit hoofde van de BIO worden opgevangen binnen de reguliere begro-

ting. 

 

9. Gemeente Gulpen-Wittem 

 De gemeenteraad van Gulpen-Wittem heeft in de vergadering van 23 mei 2019 ingestemd met 

de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2020-2024 en de volgende zienswijze inge-

diend: 

a. Geen zienswijze af te geven ten aanzien van de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenbe-

groting 2020-2024; 

b. Een algemene zienswijze af te geven om te komen tot kostenreductie door Verbonden partij-

en (BsGW): 

- Geconcludeerd wordt, dat de autonome ontwikkelingen, zoals de stijgende prijs- en loon-

indexeringen, vanuit BsGW dermate financiële consequenties hebben voor de meerjaren-

begroting van de deelnemende gemeenten, dat BsGW wordt opgeroepen om met voor-

stellen tot kostenreductie te komen, door in te zetten en te investeren in een slimme or-

ganisatie, die leidt tot meer effectiviteit en efficiëntie; waarbij de risico’s als gevolg van 

de autonome ontwikkelingen in kaart worden gebracht; adequate beheersmaatregelen 

worden getroffen om de risico’s te mitigeren; en dat via periodieke rapportages aantoon-

baar wordt gemaakt dat BsGW alles in het werk stelt om de kosten op een verantwoorde 

manier te verlagen, de opbrengsten te optimaliseren en de (dreigende) tekorten op de 

uitvoering te beheersen en terug te dringen”. 
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Reactie BsGW:  

a. - 

b. Zie reactie onder b bij 8. gemeente Gennep. BsGW heeft hiervoor het Ondernemings- en 

ontwikkelplan 2018 – 2020’ opgesteld. Verantwoording vindt plaats via de periodieke be-

stuursrapportage. 

 

10. Gemeente Heerlen 

 Geeft een negatieve zienswijze af op deze ontwerpbegroting. Met name gelet op de volgende 

posten:  

a. Proceskosten: voor het structureel aanvullen van de post proceskosten met € 670.000,- tot 

een totaal van 2 miljoen euro;  

b. Post onvoorzien: voor een structurele verhoging van € 230.000,- met € 70.000,- naar     € 

300.000,-;  

c. Post weerstandsvermogen: voor een eenmalige verhoging met € 597.000,-  

d. Tevens dient de BsGW kritisch te blijven op de uitgaven en in het dossier ‘proceskosten’ be-

trokken te blijven en proactief actie te nemen, ook in de landelijke gremia (VNG, ministerie, 

waarderingskamer). 

 

Reactie BsGW:  

a. Zie reactie onder c bij 3. gemeente Beesel 

b. Zie reactie onder f. bij 3. gemeente Beesel 

c. Zie reactie onder a. gemeente 3. Beesel en reactie onder c. gemeente 8. Gennep 

d. BsGW volgt de ontwikkelingen in de proceskosten nauwgezet en daar waar ze kan neemt ze 

pro actief actie. Verder legt ze periodiek verantwoording af aan het Algemeen Bestuur over 

de ontwikkeling in de proceskosten via de mededeling ‘Actuele stand proceskosten, kengetal-

len WOZ bezwaren en maatregelen BsGW’, inclusief de genomen maatregelen om de proces-

kosten te beheersen alsook dit onder de aandacht blijven brengen bij de genoemde landelijke 

gremia. 

 

11. Gemeente Kerkrade 

 De gemeenteraad van Kerkrade geeft in de vergadering van 23 mei 2019 een negatieve zienswij-

ze af op deze ontwerpbegroting.  

Er zijn met name bedenkingen bij het op meerdere plekken begroten/afdekken van risico’s,  

namelijk: 

- Het eenmalig verhogen van het weerstandsvermogen (€ 597.000) 

- Het structureel verhogen van de voorziening proceskosten (€ 670.000) én  

- Het verhogen van de post onvoorzien (€ 230.000).  

Bij de berekening van het weerstandsvermogen wordt zelfs al rekening gehouden met het risico 

op een begrotingsoverschrijding (€ 200.000). Tot slot wordt in de berekening van het weer-

standsvermogen rekening gehouden met het risico op hogere frictiekosten (€ 480.000). Dit lijkt 

op zijn minst gedeeltelijk verband te houden met het ondernemings- en ontwikkelplan (OOP), 

waarvan BsGW eerder heeft aangegeven dat dit niet leidt tot extra kosten voor gemeenten omdat 

het project wordt voorgefinancierd middels de op termijn beoogde besparing van 20 fte’s. 
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a. Gemeente Kerkrade verzoekt specifiek de voorgestelde verhoging van de post Onvoorzien én 

de verhoging van het Weerstandsvermogen te herzien. 

b. Daarnaast wordt verzocht kritisch te blijven op de uitgaven en inzake de toenemende proces-

kosten betrokken te blijven en proactief initiatief te blijven nemen (o.a. flitsbezwaren), ook in 

landelijke gremia (Waarderingskamer, VNG, ministerie). 

 

Reactie BsGW: 

a. Post Onvoorzien: Zie reactie onder f. bij 3. gemeente Beesel 

Post Weerstandsvermogen: Zie reactie onder a. gemeente 3. Beesel en reactie onder c.  

gemeente 8. Gennep 

b. Zie reactie onder d. bij 10. gemeente Heerlen 

 

12. Gemeente Landgraaf 

 De gemeenteraad heeft in haar raadsvergadering van juni niet ingestemd met de ontwerpbegro-

ting 2020 en ontwerp meerjarenraming 2020-2024. Onderstaand de redenen: 

a. In de aangeboden (meerjaren)begroting is een aantal ontwikkelingen opgenomen waarvan de 

financiële effecten nog een bepaalde mate van onzekerheid hebben, waardoor er geen sprake 

is van een reële begroting. Met name ontbreekt een goede motivatie voor de grote stijging 

van de posten onvoorziene uitgaven en proceskosten. Daarvoor is ook in de realisatie in 201 

8 geen aanleiding te vinden. 

b. De gehanteerde meerjarige indexeringen zijn erg hoog. Er is rekening gehouden met een 

jaarlijkse loonindex van 3,5%: Met name voor de jaren na 2020 is het onwaarschijnlijk dat de 

personeelskosten met 3,5% per jaar zullen stijgen aangezien de CAO-impact reeds in de 1e 

begrotingswijziging 2019, die de basis vormt voor de begroting 2020, is meegenomen. Ook 

de indexering van jaarlijks 1,8% voor goederen en diensten ligt boven de meerjarige index 

zoals opgenomen in het Centraal Economisch Plan 201 9. 

c. In de risicoanalyse (bijlage 9 van de begroting BsGW) is een tweetal risico s opgevoerd die 

discutabel zijn. Het rest-risico van overschrijding van de begroting wordt gekwantificeerd op 

€ 200.000. Tegen het licht gezien dat er in 2018 geen onvoorziene kosten zijn geweest, en 

voor 2020 het budget onvoorziene kosten is opgehoogd tot € 300.000 is het naar de mening 

van de gemeenteraad niet nodig dit als risico op te nemen. Het rest-risico hogere frictiekos-

ten is gekwantificeerd op € 480.000. Het betreft kosten die opkomen a.g.v het kwalita-

tief/kwantitatief niet aansluiten van het personeelsbestand aan de (gewijzigde) eisen. Het 

lijkt erop dat dit risico een relatie heeft /voortkomt uit het Ondernemingsplan en hier onte-

recht is meegenomen. Verwacht mag immers worden dat het Ondernemingsplan juist de op-

lossing biedt voor dit risico. 

 

De gemeenteraad verzoekt u dwingend de begroting op de bovenvermelde punten aan te passen en 

deze aangepaste begroting ter informatie aan hem toe te zenden. Wanneer de ingediende zienswij-

zen niet leiden tot aanpassing van de begroting verzoekt de gemeenteraad te worden geïnformeerd 

over de inhoudelijke redenen waarom geen gevolg wordt gegeven aan het verzoek tot aanpassing 

van de begroting. 
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Reactie BsGW: 

a. zie reactie onder c. en f. gemeente 1. Beek 

b. Zie reactie onder b. bij 3. Gemeente Beesel 

c. T.a.v. restrisico overschrijding begroting: zie reactie onder c. gemeente 1. Beek  

T.a.v. rest-risico hogere frictiekosten: zie reactie onder b. bij 1. Gemeente Beek. 

 

13. Gemeente Leudal 

 De raad van de gemeente Leudal heeft op 21 mei 2019 besloten om een zienswijze in te dienen 

en met name de BsGW nadere aandacht te vragen voor de steeds maar verdere, oplopende pro-

ceskosten. 

 

Reactie BsGW: 

- Zie reactie onder d. bij 10. gemeente Heerlen 

 

14. Gemeente Maasgouw 

 De raad van de gemeente Maasgouw heeft op 6 juni 2019 besloten om geen zienswijze in te die-

nen. 

 

15. Gemeente Maastricht 

 De raad van de gemeente Maastricht heeft op 28 mei 2019 besloten de onderstaande zienswijze 

in te dienen: 

a. De frictiekosten personeel ad. € 0,48 miljoen behoren geen deel uit te maken van het weer-

standsvermogen van de reguliere exploitatie BsGW, maar behoren deel uit te maken van het 

Ontwikkelplan BsGW 2018-2020. 

b. Het is onlogisch dat naast het weerstandsvermogen ook de post onvoorzien wordt verhoogd, 

temeer omdat de post onvoorzien in 2018 volledig ten gunste van het resultaat is gekomen. 

 

Reactie BsGW: 

a. Zie reactie onder b. bij 1. gemeente Beek. 

b. Zie reactie onder f. bij 3. gemeente Beesel. 

 

16. Gemeente Meerssen 

 De raad van de gemeente Meerssen heeft in zijn vergadering van 28 mei 2019 voorgesteld om 

geen zienswijze in te dienen. 

 

17. Gemeente Nederweert 

 De raad van de gemeente Nederweert heeft op 28 mei 2019 besloten geen zienswijze in te die-

nen. 

 

18. Gemeente Peel en Maas 

 De raad van de gemeente Peel en Maas heeft de ontwerpbegroting BsGW 2020 en ontwerp meer-

jarenraming 2020-2024 besproken en in de raadsvergadering van 11 juni 2019 is de volgende 

zienswijze ingebracht: 

a. De raad ziet een stijging in de proceskosten van € 670 duizend naar € 2 miljoen. Zij ziet lie-

ver dat aan de ‘voorkant’ van het proces wordt geïnvesteerd in plaats van aan de ‘achterkant’ 
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het budget voor de proceskosten te verhogen. Daarnaast willen zij weten hoe de proceskos-

ten van BsGW zich verhouden tot die van andere belastingsamenwerkingen. 

b. De raad wil graag weten welke GDI voorzieningen onder het extra budget van € 300 duizend 

vallen en op welke wijze het bedrag is onderbouwd. 

c. De raad vind het niet noodzakelijk om de post onvoorzien en het weerstandsvermogen op te 

hogen. 

 

Reactie BsGW: 

a. Zie reactie onder antwoord c. en d. gemeente 3. Beesel en antwoord d. gemeente 10. Heer-

len. Daarnaast is door BsGW een opdracht uitgezet aan de Waarderingskamer en de Landelij-

ke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) om dit nader te onderzoeken. 

b. Zie reactie onder antwoord e. gemeente 3. Beesel; 

c. Post onvoorzien: zie reactie onder antwoord f. gemeente 3. Beesel  

Post weerstandsvermogen: zie reactie onder antwoord a gemeente 3. Beesel en c. gemeente 

8. Gennep. 

  

19. Gemeente Roerdalen 

 De gemeenteraad van Roerdalen heeft in de raadsvergadering van 23 mei 2019 besloten om 

geen zienswijze in te dienen. 

 

20. Gemeente Roermond 

 De gemeenteraad van Roermond heeft in de raadsvergadering van 6 juni 2019 besloten om de 

zienswijze goed te keuren met de volgende opmerkingen: 

a. Ten aanzien van het ‘Ondernemings- en ontwikkelplan 2018-2020’ kritische succesfactoren 

benoemen aan de hand waarvan periodiek de status en voortgang van een, al dan niet, suc-

cesvolle uitvoering en implementatie van het project beoordeeld kan worden; 

b. In 2018 heeft BsGW geen aanspraak hoeven te maken op het krediet van € 4 miljoen. Er zou 

blijkbaar financiële ruimte in de reguliere exploitatie om deze reeds gedane uitgaven zelf te 

dragen, danwel voorzien de deelnemers onbewust en onbedoeld in de voorfinanciering, het-

geen niet in overeenstemming is met de besluitvorming en aangedrongen wordt dat BsGW 

corrigerende acties onderneemt, oftewel dat BsGW zelf zorg draagt voor adequate financie-

ring. 

c. BsGW voor de hoogte van de proceskosten niet alleen maar te verwijzen naar de geldende 

(rijks)regelgeving maar ook te bezien wat BsGW zelf kan ondernemen om de proceskosten te 

verminderen. Bijvoorbeeld: bij een zorgvuldige waardering van WOZ-waardes wordt de kans 

aanzienlijk kleiner dat proceskosten moeten worden vergoed omdat bezwaren worden toege-

wezen. 

 

Reactie BsGW: 

a. Zie reactie onder antwoord b. gemeente 9. Gulpen-Wittem. Indien er specifieke kritische suc-

cesfactoren zijn op te nemen in haar periodieke verantwoording richting het Algemeen Be-

stuur via de bestuursrapportage, verneemt BsGW die graag en kan ze deze, indien mogelijk, 

opnemen. 

b. BsGW heeft nog geen langlopend krediet hoeven afsluiten in het kader van OOP. Wel is ge-

bruik gemaakt van de mogelijkheid van een tijdelijke debetstand. De eventuele rentekosten 
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worden ten laste gebracht van het budget OOP. Dit is conform het voorstel aan het Algemeen 

Bestuur ‘Dekking ontwikkelbudget Ondernemings- en ontwikkelplan 2018-2020’ d.d. 14 de-

cember 2017. 

c. Zie reactie onder antwoord d. gemeente 3. Beesel en antwoord d. gemeente 10. Heerlen. 

 

21. Gemeente Simpelveld 

 De gemeenteraad van Simpelveld heeft in de commissievergadering van 25 juni 2019 besproken 

om het voor de komende raadsvergadering een negatief advies uit te brengen ten aanzien van de 

begroting 2020. De reden hiervoor zijn zich niet te kunnen verenigen met de verhoging van het 

weerstandsvermogen en het verhogen van de post ‘onvoorzien’. Motivatie: 

a. Het weerstandsvermogen kan aangevuld worden als na afloop van het boekjaar blijkt dat dit 

te laag is; 

b. Bij onvoorziene tegenvaller BsGW een gemotiveerde begrotingswijziging kan voorleggen. 

 

Reactie BsGW: 

a. Zie reactie onder c bij 1. gemeente Beek 

b. Zie reactie onder c bij 1. gemeente Beek 

 

22. Gemeente Sittard-Geleen 

 De raad wordt door college van de gemeente Sittard-Geleen geadviseerd om op 13 juni 2019 

geen zienswijze in te dienen. 

 

23. Gemeente Stein 

 De gemeenteraad van Stein heeft in de vergadering van 22 mei 2019 besloten om geen zienswij-

ze in te dienen. 

 

24. Gemeente Vaals 

 De gemeenteraad van Vaals heeft in de raadsvergadering van 27 mei 2019 besloten een positief 

gevoel te uiten inzake de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2020-2024 onder de 

volgende voorwaarden: 

a. Met betrekking tot de proceskosten de BsGW verzoeken om de druk op de beleidsbepalers in 

Den Haag op te voeren. Een verdere verhoging van deze kosten is voor de gemeente Vaals 

onacceptabel. Uit de aangereikte stukken blijkt dat 41% van de bezwaarschriften tegen wo-

ningen en niet-woningen gehonoreerd wordt. Gemiddeld praten we over een waardedaling 

van ongeveer € 35.000,- per woning, hetgeen behoorlijk is. Dit kan een indicatie over kwali-

teit van taxaties zijn. Wanneer de kwaliteit goed is, zal minder verlaagd worden en dus ook 

minder kosten uitgekeerd worden. BsGW verzoeken om aan te tonen hoe kwaliteit van het 

WOZ-bestand geborgd wordt, zeker met het oog op de omslag van waarderen van inhoud 

naar oppervlakte. Verder de BsGW verzoeken de proceskosten aan te geven die expliciet voor 

de gemeente Vaals zijn uitgekeerd. 

b. Wat betreft het ondernemingsplan de BsGW houden aan de afspraak dat dit traject betaald 

wordt uit de toekomstige structurele voordelen op de netto-kosten. Tevens verzoeken per 

kwartaal de actuele stand van zaken van het ondernemingsplan te rapporteren. 

c. Wij betreuren het besluit van het AB om de omslag van het waarderen van woningen naar 

gebruiksoppervlakte buiten de reguliere begroting te laten. De werkzaamheden in het kader 
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van de Wet Waardering Onroerende zaken zijn ondergebracht bij BsGW. Derhalve dienen de-

ze kosten in de normale begroting en exploitatie te worden meegenomen conform de afge-

sproken verdeelsleutel. In dit kader is het ook vreemd dat het Waterschap niet aan deze 

transitie meebetaalt. 

 

Geconcludeerd wordt dat de autonome ontwikkelingen vanuit de verbonden partijen dermate financi-

ele consequenties hebben voor de meerjarenbegroting van de deelnemende gemeenten dat het au-

tomatische doorbelasten van indexeringen (prijs- en loonindex) niet akkoord wordt bevonden en par-

tijen worden opgeroepen om met voorstellen rondom kostenreductie te komen.  

 

Reactie BsGW: 

a. Zie reactie onder antwoord c. en d. gemeente 3. Beesel. 

De proceskosten levert BsGW nooit op het niveau van individuele deelnemers, alleen op to-

taal niveau van BsGW, zoals bestuurlijk overeengekomen in het AB van 22 juni 2017 (verslag 

agendapunt 5, pagina 6). 

b. BsGW rapporteert per kwartaal over de stand van zaken van het ondernemingsplan via de 

bestuursrapportage. 

c. Zie reactie onder antwoord d. gemeente 3. Beesel. Het Waterschap krijgt overigens ook via 

de reguliere kostenverdeelmethode geen kosten doorbelast voor het product Waarderen. 

 

25. Gemeente Valkenburg aan de Geul 

Per mail op 5 juni 2019 is kenbaar gemaakt dat gemeente Valkenburg aan de Geul geen zienswijze 

zal indienen. 

 

26. Gemeente Venlo 

 De gemeenteraad van Venlo heeft in de raadsvergadering van 5 juni 2019 besloten in te stem-

men met de ontwerpbegroting 2020 en de meerjarenraming 2020-2024;  

 Als aanbeveling worden de volgende zaken aan BsGW meegegeven: 

a. In overleg te treden met de deelnemers om de keuzes om te komen tot een integrale objec-

tenregistratie te inventariseren. Met als doel een effectieve, efficiënte WOZ waardebepaling. 

Wat kan leiden tot een betere transparante voor de burger en wellicht tot lagere proceskos-

ten; 

b. De samenwerking met collega-samenwerkingsverbanden vooral te richten op pragmatische 

kennisuitwisseling en niet te vervallen in ingewikkelde, formele en starre overlegstructuren; 

c. Samen met de deelnemers kritisch te kijken naar het huidige producten/dienstenpakket. Met 

als doel om te komen tot procesoptimalisatie (wie doet wat?) en een kosten/batenafweging; 

d. Acties om de proceskosten onder het voetlicht te brengen bij de burgers juridisch goed te la-

ten toetsen om eventuele juridische procedures te voorkomen; 

e. Een vergelijkend onderzoek te doen naar de proceskosten van BsGW en de collega uitvoe-

ringsorganisaties en vervolgens actief kennis en ervaring uit te wisselen n.a.v.de onderzoeks-

resultaten. 

 

Reactie BsGW: 

a. Zie reactie onder antwoord d. gemeente 3. Beesel. 

b. De pragmatische aanpak onderschrijft BsGW. 
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c. BsGW stelt zich hierin coöperatief op; BsGW verneemt graag verbetervoorstellen. 

d. Zie reactie onder antwoord c. 

e. Zie reactie onder antwoord a. gemeente 18. Peel en Maas 

 

27. Gemeente Voerendaal 

 De raad van de gemeente Voerendaal heeft op 29 mei 2019 besloten in te stemmen met de 

zienswijze op de begroting 2020 BsGW en de daarbij behorende financiële consequenties ten las-

te te brengen van de stelpost vrije budgetruimte en de stelpost loon- en prijsstijging. 

 

28. Gemeente Weert 

 De raad van de gemeente Weert heeft op 5 juni raadsvergadering gehad en kan zich op hoofdlij-

nen vinden in de begroting 2020-2024, met in achtneming van het volgende: 

a. De post onvoorzien is aanzienlijk verhoogd zonder concrete onderbouwing. Deze verhoging 

wordt niet noodzakelijk geacht, aangezien met onzekere financiële effecten al in de begroting 

rekening is gehouden. 

b. Uit de begroting blijkt alleen uit de paragrafen weerstandsvermogen en risicobeheersing en 

uit de mededeling van het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur van 1 maart 2019 dat 

sprake is van aanvullende gemeentelijke bijdragen om het weerstandsvermogen op peil te 

brengen. In de tabellen met de gemeentelijke bijdragen in de begroting komt dit echter niet 

tot uitdrukking. Navraag hierover biedt ook geen verdere duidelijkheid. Voor gemeenten is 

dan nu niet duidelijk of ze hier in 2020 wel of geen rekening mee moeten houden. 

Verder geeft de gemeente Weert aan dat zij risico zien als het gaat om de kostenverdeel-

systematiek tussen alle deelnemers aan BsGW. De huidige kostenverdeelmethode wordt 

inmiddels zwaar betwist – en dat met escalatiedreiging via de provincie – door het water-

schap Limburg. Een andere kostenverdeling heeft dan mogelijk financiële gevolgen voor 

de gemeente Weert. 

 

Reactie BsGW: 

a. Zie reactie onder antwoord f. Gemeente 3. Beesel. 

b. Op 27 juni 2019 komt hiervoor een voorstel van het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Be-

stuur. Dit voorstel is ook voorgelegd in het voorbereidingsoverleg van het Algemeen Bestuur 

op 13 juni 2019. 

 

29. Waterschap Limburg 

 Het Dagelijks Bestuur heeft op 15 mei 2019 besloten om de volgende zienswijze in te dienen: 

a. Onder voorbehoud van de uitkomsten van het gesprek met BsGW over de WOZ-proceskosten 

wordt ingestemd met de ontwerpbegroting 2020 en meerjarenraming 2020-2024 van BsGW 

en wordt hieromtrent een positieve zienswijze uitgebracht. 

b. In afwachting van uitkomst van het gesprek over de WOZ-proceskosten wordt het standpunt 

dat de toerekening van de WOZ-proceskosten niet ten laste van het waterschap dient te ko-

men, gehandhaafd. 

c. Om meer inzicht te krijgen in de vraag of de taakstelling zoals verwoord in het onderne-

mingsplan BsGW 2018-2020 gehaald wordt, wordt aan bestuur van BsGW gevraagd om de 

periodieke rapportages over dit onderwerp uit te breiden. 
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Reactie BsGW: 

a. BsGW onderschrijft de aanpak. 

b. Zie antwoord bij a. 

c.  Recent is een uitgebreidere terugrapportage over het ondernemingsplan BsGW 2018-2020 op-

gesteld door onze directeur. Indien deze rapportage uitbreiding behoeft verneemt BsGW dit 

graag en zal zij de aanbevelingen kunnen overnemen. 

 

 

 

 

Samenvattend advies: Begroting 2020 en meerjarenraming 2020-2024 handhaven. 
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Bijlage: 

1. Niet getekend raadsbesluit zienswijze d.d. 19 juni 2019 gemeente Beek; 

2. Niet getekend raadsvoorstel d.d. 2 juli 2019 gemeente Beekdaelen; 

3. Getekend raadsbesluit d.d. 3 juni 2019 gemeente Beesel; 

4. Getekend raadsbesluit d.d. 18 juni 2019 gemeente Bergen; 

5. Niet getekend raadsbesluit d.d. 25 juni 2019 gemeente Brunssum; 

6. Getekend raadsbesluit d.d. 6 juni 2019 gemeente Echt-Susteren; 

7. Getekend raadsbesluit d.d. 18 juni 2019 gemeente Eijsden-Margraten; 

8. Getekend raadsbesluit d.d. 27 mei 2019 gemeente Gennep; 

9. Getekend raadsbesluit d.d. 23 mei 2019 gemeente Gulpen-Wittem; 

10. Niet getekend raadsbesluit juni 2019 gemeente Heerlen; 

11. Getekend raadsbesluit d.d. 29 mei 2019 gemeente Kerkrade; 

12. Niet getekend raadsbesluit d.d. 6 juni 2019 gemeente Landgraaf; 

13. Getekend raadsbesluit d.d. 21 mei 2019 gemeente Leudal; 

14. Getekend raadsbesluit d.d. 6 juni 2019 gemeente Maasgouw; 

15. Getekend raadsbesluit d.d. 28 mei 2019 gemeente Maastricht; 

16. Getekend raadsbesluit d.d. 28 mei 2019 gemeente Meerssen; 

17. Getekend raadsbesluit d.d. 28 mei 2019 gemeente Nederweert 

18. Getekend raadsbesluit d.d. 11 juni 2019 gemeente Peel en Maas; 

19. Getekend raadsbesluit d.d. 23 mei 2019 gemeente Roerdalen; 

20. Getekend raadsbesluit d.d. 6 juni 2019 gemeente Roermond; 

21. Niet getekend raadsvoorstel 4 juli 2019 gemeente Simpelveld; 

22. Niet getekend raadsbesluit d.d. 13 juni 2019 gemeente Sittard-Geleen; 

23. Getekend raadsbesluit d.d. 22 mei 2019 gemeente Stein; 

24. Getekend raadsbesluit d.d. 27 mei 2019 gemeente Vaals; 

25. Ambtelijke mail d.d. 5 juni 2019 gemeente Valkenburg aan de Geul; 

26. Getekend raadsbesluit d.d. 5 juni 2019 gemeente Venlo; 

27. Getekend raadsbesluit d.d. 29 mei 2019 gemeente Voerendaal; 

28. Getekend raadsbesluit d.d. 12 juni 2019 gemeente Weert; 

29. Getekend besluit Dagelijks Bestuur d.d. 15 mei 2019 Waterschap Limburg. 
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