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Geachte voorzitter,

Inleiding
Het Dagelijks Bestuur (DB) van Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) wil op
de eerste plaats de opdrachtgevers en de samenstellers van het rapport complimenteren met de
wijze waarop een complexe materie in begrijpelijke taal is verwoord. Het rapport wordt hiermee voor
een breed publiek toegankelijk.
Proces
Het DB BsGW wil nogmaals benadrukken dat er sprake was van een goede wisselwerking tussen de
onderzoekers en de BsGW-organisatie. De BsGW-organisatie heeft de gevraagde informatie aangereikt, heeft zich open opgesteld tijdens de verdiepende gesprekken, heeft vragen (ook na-ijlende)
snel en adequaat beantwoord en heeft (op verzoek) de factsheets per gemeente gecontroleerd. Dit
vanuit de benadering dat de uitkomsten van het onderzoek BsGW verder kunnen helpen wat betreft
de verbetering van de kwaliteit van het primaire proces en de bijbehorende dienstverlening.
Benchmark
De benchmark met collega-samenwerkingsverbanden is van toegevoegde waarde. Zoals al eerder
aangegeven zou het toevoegen van de formatie-omvang van de respectievelijke samenwerkingsverbanden de vergelijkbaarheid ten goede zijn gekomen.

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zelfstandig samenwerkingsverband van 29 Limburgse gemeenten en het Waterschap Limburg. BsGW voert namens deze deelnemers de heffing en inning van lokale belastingen uit. Ook
stelt BsGW in de deelnemende gemeenten de WOZ-waarden vast.
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Conclusies
Het DB BsGW spreekt haar waardering uit voor het feit dat het complexe onderzoek kernachtig is
doorvertaald in ‘slechts’ veertien conclusies. Deze veertien conclusies raken de kern van het onderzoek en leiden tot concrete aanbevelingen, welke deels ook al door BsGW zijn opgestart of op de rol
staan.
Het DB BsGW kan zich op basis van de beschrijving in de voorliggende hoofdstukken en de daaruit
voortvloeiende redeneerlijn vinden in de conclusies uit hoofdstuk 6. Uitzondering hierop is de aanbeveling over de relatie college/AB-lid BsGW – gemeenteraad, aangezien BsGW een college-GR is en in
het verlengde daarvan enkel een directe relatie bestaat met het college van de gemeentelijke deelnemers. Het is aan de deelnemende gemeenten om de informatie-uitwisseling tussen college en raad te
organiseren. Waar mogelijk en gewenst vervult de BsGW-organisatie graag een ondersteunende rol.
Aanbevelingen
Ook al zijn de aanbevelingen gericht aan de gemeenteraden van de aan het rekenkameronderzoek
deelnemende gemeenten, toch wil het DB BsGW, gezien de gedane inspanningen en in samenhang
met de reeds gestarte respectievelijk reeds geplande processen, graag op de aanbevelingen reflecteren.
Aanbeveling 1

Kernindicatoren – kwaliteitskader - rapportageritmiek

Het DB BsGW kan zich vinden in het voorgestelde (groei)scenario om via het ontwikkelen en vervolgens uitbouwen van kernindicatoren te komen tot een kwaliteitskader dat periodiek met de gemeenteraden wordt gedeeld. De BsGW-organisatie wil hier een actieve en desgewenst zelfs de voortrekkersrol in vervullen. De uitkomsten van de projectgroep, bestaande uit een vijftal gemeentelijke accountmanagers en een aantal BsGW-medewerkers, die zich gebogen heeft over de huidige bestuurlijke kwaliteitsnormen, kunnen hierbij betrokken worden. Deze uitkomsten zijn gedeeld met en overgenomen door het Algemeen Bestuur (AB-vergadering d.d. 24 juni 2021).
Aanbeveling 2

Dashboard

Het ontwikkelen van een overzichtelijk, financieel dashboard, zoals dat bijvoorbeeld in Noord-Limburg
reeds wordt gebruikt, spreekt het DB BsGW aan. De BsGW-organisatie neemt desgewenst het initiatief om in afstemming met DB, AB en gemeenteraden tot een dergelijk dashboard te komen. Het DB
BsGW gaat er dan wel van uit dat hiermee geen cumulatie van financiële rapportages ontstaat.
Aanbeveling 3

Communicatie met gemeenteraden

BsGW heeft eind 2020 en begin 2021 het informeren van de gemeenteraden geïntensiveerd en in de
vorm van factsheets, rapportages in één oogopslag etc. geconcretiseerd. Een verdere doorontwikkeling, waarbij meer vraaggestuurde in plaats van aanbodgerichte informatie door BsGW wordt verstrekt in combinatie met het financiële dashboard (aanbeveling 2) past in deze lijn. Hetzelfde geldt
voor een periodiek informatiemoment. Hier wil de BsGW-organisatie graag gehoor aan geven. Dit
doet overigens niets af aan de rol en verantwoordelijkheid van elk AB-lid in relatie tot de eigen gemeenteraad in het algemeen en in het verlengde van de college-GR in het bijzonder.
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Aanbeveling 4

Strategische aanpak reductie proceskosten

De politiek-bestuurlijke lobby richting de landelijke politiek, waarbij BsGW de laatste maanden een
actieve rol heeft vervuld, heeft ertoe geleid dat de proceskosten nadrukkelijker dan ooit op het
Haagse netvlies staan. Rijk, VNG, Waarderingskamer en belastingsamenwerkingsverbanden trekken
nadrukkelijk samen op om -rekening houdend met een adequate rechtsbescherming van burgers en
bedrijven- kritisch te kijken naar wet- en regelgeving om de proceskosten aan banden te leggen.
Daarnaast heeft BsGW de voorbereidingen getroffen om te komen tot een pakket maatregelen in relatie tot de beïnvloedbare aspecten van de proceskosten. (Het DB) BsGW is graag bereid om de gemeenteraden hierbij te betrekken. De aanpak van de breedgedragen motie Oss-Boxmeer (ruim 98%
van de gemeenten steunden deze motie tijdens het VNG-congres) is hier een goed voorbeeld van. Op
verzoek van het AB (AB-vergadering van 24 juni jl.) zal komend najaar wederom een themasessie
aan het onderwerp ‘proceskosten’ worden besteed. Evenals voorgaande keer zullen de gemeenteraden ook deze keer actief geïnformeerd worden.
Aanbeveling 5

Besluitvormingsproces harmonisatie

Het DB BsGW is graag bereid om in 2022 een besluitvormingsproces in het AB te organiseren om te
komen tot een gedragen verdere harmonisatie van taken met respect voor de rol en positie van de
gemeenteraden. De BsGW-organisatie was sowieso voornemens om hiertoe een procesvoorstel inclusief spoorboekje op te stellen.
Aanbeveling 6

Aanvullende afspraken raad – college

Deze aanbeveling heeft geen betrekking op het DB BsGW resp. BsGW als zodanig.
Aanbeveling 7

Samenwerking DB – AB BsGW

Wanneer er bij het Algemeen Bestuur BsGW behoefte bestaat aan het agenderen en bespreken van
de samenwerking tussen Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur dan is het DB BsGW hier uiteraard
graag toe bereid. Desgewenst kan de BsGW-organisatie, op basis van een inventarisatie bij andere
samenwerkingsverbanden, voor input zorgdragen. Dit alles doet overigens niets af aan de rol en verantwoordelijkheid van elk AB-lid in relatie tot de eigen gemeenteraad in het algemeen en in het verlengde van de college-GR in het bijzonder.
Tot slot
Zoals hierboven (zie Proces) reeds aangegeven bevat dit Rekenkamerrapport uitkomsten die BsGW
verder kunnen helpen in de verbetering van de kwaliteit van het primaire proces en de bijbehorende
dienstverlening. Het DB BsGW en de BsGW-organisatie zien er naar uit om hier in samenwerking c.q.
wisselwerking met het AB en de gemeenteraden nadere invulling aan te geven.
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Namens het Dagelijks Bestuur BsGW

N.M.J.G. Lebens, directeur

mevrouw M.H.E. Pelzer, voorzitter
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