
 

 

 

 

 

 

 

 

Besluit 
 

 

Van 

Het Algemeen Bestuur van de BWB 

 

Onderwerp        Datum 

Jaarrekening 2021      8 april 2022 

 

 

 

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-

Brabant; 

 

gelezen:  

het voorstel met boven aangehaald onderwerp; 

 

gezien: 

de beraadslagingen op voornoemde datum; 

 

gelet op: 

artikel 31, 32 en 33 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant; 

 

besluit: 

1. de jaarstukken 2021 vast te stellen en daarmee ingevolge het 6e lid van artikel 32 van de 

Gemeenschappelijke Regeling ons Dagelijks Bestuur décharge te verlenen; 

2. de kostentoerekening naar de deelnemers over 2021, zoals in de jaarstukken opgenomen, 

vast te stellen. 

 

 

Aldus vastgesteld op 8 april 2022. 

 

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 

Belastingsamenwerking West-Brabant; 

 

de secretaris,     de voorzitter, 

 

 

 

drs. P.C.A.M. Stoffelen      drs. Th.J.J.M. Schots 



 

 

 

 

 

 

Voorstel

  
 

 

Aan 

Het Algemeen Bestuur van de BWB 

 

Onderwerp         Datum 

Vaststelling voorlopige jaarstukken 2021    8 april 2022 

    

 

 

 

Inleiding 

Hierbij treft u de jaarstukken 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking 

West-Brabant aan. De voorliggende jaarstukken bestaan uit een jaarverslag en een jaarrekening. In 

overeenstemming met artikel 32 van de “Gemeenschappelijke regeling” onderzoekt het Algemeen 

Bestuur de rekening en stelt haar vóór 15 juli van het jaar volgend op het jaar waarop de rekening 

betrekking heeft vast. De vastgestelde jaarstukken over 2021 dienen namelijk voor 15 juli 2022 aan 

de toezichthouder, zijnde Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant, te zijn toegezon-

den. 

 

 

Toelichting 

Met de jaarstukken 2021 wordt zowel beleidsmatig als financieel verantwoording afgelegd over het 

gevoerde beleid en beheer over het jaar 2021 van de BWB. Met dit voorstel en de bijlagen wordt 

beoogd het Algemeen Bestuur enerzijds voor te stellen de jaarstukken 2021 te laten vaststellen en 

anderzijds de hoogte van de bijdragen van de deelnemers voor 2021 definitief te laten bepalen.  

 

Bij deze jaarstukken is tevens de controleverklaring en het controlerapport van de accountant toe-

gevoegd.  

 

Van de vaststelling van deze voorlopige jaarstukken 2021 doet het Dagelijks Bestuur mededeling 

aan de raden van de deelnemende gemeenten en het Algemeen Bestuur van het Waterschap.  

 

Rekeningresultaat 2021  

De jaarrekening 2021 sluit met een voordelig resultaat van afgerond € 155.000 na bestemming. Dit 

voordelige resultaat bestaat uit € 134.400 aan incidentele baten en lasten uit hoofde van de kinder-

opvangtoeslagaffaire (€ 47.400) en het project Waarderen op gebruiksoppervlakte (€ 87.000). Voor 

een toelichting hierop verwijzen we u naar de jaarstukken. 

 

Conform het gestelde in de Gemeenschappelijke regeling BWB moet het rekening resultaat over 

2021, na vaststelling van deze jaarrekening, worden verrekend met de deelnemers op grond van 

de vastgestelde berekeningswijze.  



 

 

 

De verdeling van de bijdrage per deelnemer geeft navolgend beeld. 

 

Omschrijving 

Bijdrage be-
groot na wijzi-

ging 2021 

Bijdrage nacal-
culatie 2021 

Te verrekenen 

Bijdrage incl. 
BTW 

Bijdrage incl. 
BTW 

  

Bergen op Zoom 1.397.800 1.491.200 93.400 N 

Breda 3.916.900 3.738.600 178.300 V 

Dongen 488.600 496.600 8.000 N 

Etten-Leur 855.200 889.300 34.100 N 

Halderberge 576.400 627.000 50.600 N 

Moerdijk 922.100 921.200 900 V 

Oosterhout 1.109.200 1.234.700 125.500 N 

Roosendaal 1.633.000 1.667.000 34.000 N 

Rucphen 409.500 454.100 44.600 N 

Woensdrecht 471.400 508.900 37.500 N 

Zundert 491.900 502.300 10.400 N 

Brabantse Delta 4.734.300 4.407.000 327.300 V 

Totaal 17.006.300 16.937.900 68.400 V 

 

 

Voorstel 

Het Algemeen Bestuur wordt voorgesteld: 

1. de jaarstukken 2021 vast te stellen en daarmee ingevolge het 6e lid van artikel 32 van de 

Gemeenschappelijke Regeling ons Dagelijks Bestuur décharge te verlenen; 

2. de kostentoerekening naar de deelnemers over 2021, zoals in de jaarstukken opgenomen, 

vast te stellen. 

 


