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Kennisnemen van de ontwerpbegroting 2016 en meerjarenraming 2016 -2020 en deze
voorleggen aan de raad voor eventuele zienswijze.
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Relatie met vorig voorstel
N.v.t.

Algemeen:
Vanaf 1 januari 2OL5 zijn de belastingtaken ondergebracht bij de Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen (BsGW).
Het dagelijks bestuur heeft de ontwerpbegroting 2016 en de meerjarenraming 2076-2020
vastgesteld.

Argumenten:
Overeenkomstig aftikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling ontvangen de raden van
de deelnemende gemeenten en de algemene besturen van de deelnemende
waterschappen de ontwerpbegroting en -meerjarenraming. Zij worden in de gelegenheid
gesteld om hun eventuele zienswijze hierover naar voren te brengen.
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JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
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930.00.00 / 6343st9
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€ 542.000,--
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Inbrengen zienswijze ontwerpbegroting 2016 en ontwerpmeerjarenraming 2016 -2020
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

VOORSTEL COLLEGE

1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2016 en de ontwerp meerjarenraming 2076 -2O2O.
2. Uw zienswijze over de ontwerpbegroting 2016 en de ontwerp meerjarenraming 2016- 2020
kenbaar maken aan het college.

AANLEIDING EN DOELSTELLING

Vanaf 1 januari 20L5 zijn de belastingtaken ondergebracht bij de Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen (BsGW).
Het dagelijks bestuur heeft de ontwerpbegroting 2016 en de meerjarenraming 2Ot6-202O
vastgesteld.

PROBLEEMSTELLING

Overeenkomstig artikel'24van de Gemeenschappelijke Regeling ontvangen de raden van de
deelnemende gemeenten en de algemene besturen van de deelnemende waterschappen de
ontwerpbegroting en -meerjarenraming. Zij worden in de gelegenheid gesteld om hun eventuele
zienswijze hierover naar voren te brengen.

OPLOSSINGSRICHTINGEN

Nadat de BsGW kennis heeft genomen van de zienswijze van de raad zal het dagelijks bestuur van
BsGW de begroting en meerjarenraming aanbieden ter vaststelling aan het algemeen bestuur in
hen vergadering van 25 juni 2015, Nadat de begroting is vastgesteld zendt het algemeen bestuur
de begroting en meerjarenraming aan de raden van de deelnemende gemeente en de
deel nemende waterschappen.

FINANCIËLE GEVOLGEN

De bijdrage voor de gemeente Weert aan de BsGW welke is opgenomen in de ontwerpbegroting
2016 is conform de gesloten overeenkomst met de BsGW.

COMMUNICATIE

Kenbaar maken van de zienswijze van de raad aan het dagelijks bestuur van de BsGW uiterlijk 15
mei 2015.

Totaal aan pagina's (inclusief raadsbesluit): 3
Pagina 1

Vergadering van de gemeenteraad van 29 april 2015

Portefeuillehouder : H.A. Litjens

Behandelend ambtenaar: Marga Nagel-van de Kerkhof

Doorkiesnummer : (0a95) 57 55 20

Nummer raadsvoorstel : RAD-001 104

Agendapunt: -

N.v.t

EVALUATIE



ADVIES RAADSCOMMISSIE

Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan

Burgemeester en wethouders van Weeft,
de secretaris, de burgemeester,

M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans

Pagina 2



GEMEENTE vvEERT

N u m me r raa dsvoorstel; RAD-00 1 104

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Weert,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 31 maaft 2015;

besluit
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2016 en de ontwerp meerjarenraming 2016 -2020.
De zienswijze over de ontwerpbegroting 2016 en de ontwerp meerjarenraming 2016 -2020
kenbaar te maken aan het college.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 29 april 2015.

De griffier, De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Coften A.A.M.M. Heijmans
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Ontwerpbegroting 2016 en ontwerp- Datum:
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Geachte Raad,

Hierbij bieden wij u de ontwerpbegroting 2016 en de ontwerp-meerjarenraming 2076-2020 van de
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) aan.

In haar vergadering van 26 februari 2015 heeft het Dagelijks Bestuur van BsGW de begroting 2OL6 +
de meerjarenraming 2016-2020 in ontwerp vastgesteld. Overeenkomstig artikel 24 van de Gemeen-
schappelijke Regeling van BsGW ontvangen de raden van de deelnemende gemeenten en de algeme-
ne besturen van de deelnemende waterschappen deze ontwerpbegroting en -meerjarenraming om en
worden in de gelegenheid gesteld om hun eventuele zienswijze hierover naar voren te brengen.

Wij verzoeken u hierbij uw zienswijze uiterlijk 15 mei 2015 aan het dagelijks bestuur kenbaarte ma-
ken.

Na kennis te hebben genomen van uw zienswijze zal het dagelijks bestuur van BsGW de begroting en
meerjarenraming aanbieden ter vaststelling aan het algemeen bestuur in haar vergadering van 25
juni 2015. Nadat de begroting is vastgesteld zendt het algemeen bestuur de begroting en meerjaren-
raming aan de raden van de gemeenten Venlo, Bergen, Nederweeft, Roermond, Beek, Leudal, Nuth,
Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen, Peel & Maas, Stein, Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Onderban-
ken, Simpelveld, Voerendaal, Maastricht, Sittard-Geleen, Weert, Eijsden-Margraten, Schinnen, Val-
kenburg aan de Geul, Meerssen, Vaals, Gulpen-Wittem, Beesel, Gennep en Kerkrade en de algemene
besturen van de waterschappen Roer en Overmaas en Peel en Maasvallei.

Het dagelijks bestuur zendt de definitief vastgestelde begroting 2016 en meerjarenraming 2016-2020
uiterlijk binnen 14 dagen na vaststelling aan Gedeputeerde Staten.

BSGW Belast¡ngsamenwerking Gemeenten en Waterschappen is een zelfstandig samenwerkingsverband voor hefflng en inning van
gemeentel¡Jke belastingen en waterschapsbelastingen en voor uitvoering van de wet WOZ. BSGW verzorgt de uitvoering van deze
taken voor dertig Limburgse gemeenten en twee Limburgse waterschappen.
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BsGW Belast¡ngsamenwerk¡ng
Gemeenten en Waterschappen

Het Dagelijks Bestuur BsGW

De ur{,.o" De voorzitter

)

W.C.G. Fiddela\s W. van den Beucken

H ¡\HRM-BOJZ\BOWerzêndlIst DB 26-02-201s\Aanbledlngsbrlef zl@nswUzen\DB 26-02-2015 Aanbledlngsbrlef ontwerpbegrotlng
2016 ondertekend.docx
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Voorwoord

Voor u llgt de zesde begrotlng van BSGW, Belastlngsamenwerking Gemeenten en Waterschäppen.
BsGW ls 1 april 2011 opgerlcht als samenwerklngsverband op belasUnggebled voor gem€ent€n en
waterschappen ln de vorn van cen gemeenschappelflke regeling.

Alleen de financlële conseguentles van zekere ontwikkelingen en bestuursbeslulten wordcn ln dc
begrotlng meegenomen. De ffnandële consequenties van mogelflke ontwlkkellngen worden nlct ln
de begrotlng meegenornen. Deze worden pas in de (gewflzlgde) begrotlng opgenomen zodra de
desbetreffendc ontwlkkellng ls geformallseerd en de ñnandële consequentles kunnen wolden vast-
gesteld.

In de prlmalrc bcArotlng van 2014 bedrocacn dc nctto-kosten € 13,132.170,-. Na de medlo 2014
vastgcstcldc bcg¡otlngswijzigingen 2015, bedroegen de netto-kosten 2015 € L4.S97,gLgr-, Deze
begrotlngswflzlglngen vloeien voort ult de bestuurcbeslulten lnzake het lnstappen van ilen gcmeen-
ten ln BsGW per 2015.

De door het bestuur van BsGW per 11-12-2014 vastgestelde kadernota 2016 dlent rls basls voor
de begrotlng 2016 en meerJarcnbegrotlng 2016-2020. l'let belangrflkste, bestuurlüke ultgangspunt
ls een slultende begrotlng. Daarnaast dlent BsGW een taakstellende kostenrcductle van 100¿6 ln de
eerste 5 Jaren na dc vezelfstandlglng tc reallserun. Om dcze reden wordt, voor de begrcUngsJaren
2OI2-2OL6, de kostenlndexerlng van gemlddeld 2% per Jaar nlet doorgerekend aan de declnemers.

Het rekenultgangspunt voor het rentepercentage op krëdleten en (kasgeld)leningen ls ln deze be-
grotlng 2016 en meerJarenramlng 2016-2020 verlaagd van 4,59o naar 2,596. Per saldo bedragen
de begrote netto-kosten ¡n 2016 € f4.587.809,- en zfn daarmee iets lager dan dc geachrallseerde
begrotlng 2015. Hlermee ls voldaan aan het belangrfikste bestuurlfike ultgangspunt.

Op de gebrulkellJke wflze zln de nctto-kostcn vcruolgcns vla de kostenvcrdcclmcthode toegere-
kend aan de bfldragen van de deelnemers aan BsGW. Dlt leldt ten opzlchte van 2015, in 2016 tot
iets lagere bfldragen per deelnemer ten behoeve van de rcgullerc begroHng.

Door ultspraak van de Hoge Raad betreffende de tegemoetkomlng proceskosten ls het rendabel
geworden voor zogenaamde WOZ-burleaus om namens burgers bezwaar te maken tegen de WOZ-
waarde waarbfl deze bureaus de tegemoetkoming proceskosten kunnen opstrflken. Dlt hceft lande-
liJk geresulteerd in een fonse stfiglng van de proceskosten vanaf 2013. Zo ook voor BsGW. De ver-
dere ontwikkellngen hlervan, en met name de ñnanclëlc omvang voor vcrdcrc taren ls ten gjde van
het opstellen van deze (ontuorp-¡begrotlng nog nlet met zekedreld vast te stellen. tn het vooßtel
'ontwlkkellng proceskosten 2014 en volgende Jaren'd.d. 25-08-2014 zltn rceds bestuurlljke aÊpra-
ken gemaakt ter dekking van deze (mogellJke) meerkosten via het opbouwen van de (voorloplgc)
voorzlenlng prcceskosten. Gezlen de omvang van de mogellike ffnancfële efrecten, zfln de procês-
kosten als bfzonder thema opgenomen ln deze begrotlng 2016 en meerJarenramlng 2016-2020
(flnanclële bcArctlng, paragraaf 3. 1).

Daamaast dragen de deelnemers van BSGW b[ aan het lmplementatleproject Libel-gemeenten en
staan de LlbeFgemeenten garant voor het eerder (namelflk per 1 Januar¡ 2014) ln dienst nemen
van de öoventalllge, geschlkte lJbel-medewerkerc, dan het tUdstip wanneer vacaturerulmte ont-
staat in de furmatie van BsGtl/ wegens natuurlflk (pensloen)verloop. Deze twee voor BsGw mareu-
re trajecten zfln geen onderdeel van de regullere begrotlng en worden dan ook apart bchandeld ln
voorllgEende begrotlng (beleldsbegrotlng, paragraaf 2.6.4 Bedrflfwoerlng).

\

Roermond, februari 2015.

Ontwerp-Bêgrþtlng B6GW 2016 en MJR 201É20e0
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l lnleiding

l.l Algcmccn
Belastingsamenwerking Gemeenten en Watercchappen (BsGW) is een openbaar lichaam op grond

van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Per 1 Januarl 2016 zfin Wäterschap Roer en Over-
maas (WRO), Waterschap Peel en Maasvallei (WPM), de gemeenten Venlo, Bergen, Nederweert,
Roermond, Beek, Leudal, Nuth, Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen, Peel & Maas, Stein, Bruns-

sum, Heerlen, Landgraaf, Ondelòanken, Simpelveld, Voercndaal, Maastrlcht, Slttard-Geleen,
Weert, Eijsden-Margraten, Schinnen, Valkenburg aan de Geul, Meercsen, Vaals, Gulpen-Wittem,
Beesel, Gennep en Kerkrade deelnemers ¡n BsGW. De begroting 2016 is gebaseerd op bovenstaan-
de 32 deelnemers.

BsGW behart¡gt afs uitvoeringsorganisatie van de deelnemende waterschappen en gemeenten de

zorg voor het volledig, tijdig, rechtmatig, juist en doelmatig heffen en innen van de lokale belastln-
gen. BsGW werft daarbij tegen de laagst mogeliJke kosten, uitgaande van de beste pnJs/prestatie

verhouding gekoppeld aan een optimaal niveau van diensWerlening'

l.2lndeling vln dc bcgrotlng
Aangezien BsGW een samenwerking ls voor zowel gemeenten en waterschappen, volgt uit de wet-
geving dat verslaggeving dient plaats te vinden conform Besluit Begrot¡ng en Verantwoording pro-
vlncles en gemeenten (BBV).

De begroting ls dan ook lngedeeld volgens het Beslult Begrotlng en Verantwoording provincies en

gemeenten (BBV) en bestaat uit een beleidsbcgrotlng en ccn flnanclële begrotlng. In de beleldsbe-
groting worden het productplan en de paragrafen weergegeven. De flnanciële begrctfng omvat het
overzicht van baten en lasten plus een ulteenzôttlng van de financlële positie per progrðmma. fn
het geval van BsGW betreft dit het programma lasten heffing en invordering belastlngcn.

Onhiverp-Begrotlng BsGW 2016 en t4¡R 2016-2020 pagina 4 van 52



2 Beleidsbegroting

2.1Algemocn
De begroting 2016 en meerjarenbegroting 2Ot6-2O20 van BsGWls opgesteld binnen de kaders van
de het bestuur vastgestelde kademota 2016. Financieel wordt als uitgangspunt genomen de jaar-
schljf 2016 uit de vasÈgestelde begroting 2015 en mee{arenbeg¡oting 2015-2019 plus de begro-
tingswljzígingen 1 tot en met 11 met betrckktng tot de begrotlng 2015:

- Begrot¡ng 2015 en Meerjarenraming 2015-2019
- 1e begrotingswijziging: toetreding gerneente Weert
- 2e begrotingswijziging: toetredlng gemeente E[sden-Margraten
- 3e begrotingswfzlglng: toetredlng gemeente Schinnen
- 4e begrotingswijzlging: toetreding gemeente Valkenburg aan de Geul
- 5e begrotingswijziging: toetredlng gemeente Meerssen
- 6e begrotlngswlziging: toetreding gemeente Vaals
- 7e begrotingswüziging: toetredlng gemeente Gulpen-Wittem
. 8e begrotingswijziging: toetreding gemeente Beesel
- 9e begrotlngswfzlging: toetreding gemeente Gennep
- 10e begrotingswljziging: opvangen structurele effecten verpllcht schatklstbanklcrun.
- lle begrotingswijziging: toetreding gemeente Kerkrade

Een van de doelstellingen die voortvloeien ult de missie van BsGW is kostenreductle door schaal-
vergroting. BsGW heeft actief samenwerklngwormen met andere gemeenten binnen het gebled
geinitieerd met als doel door schaalvergroting de kostprijs per aanslag(regel) te verlagen en hierbij
het nlveau van dienstverlening in stand te houden en waar mogelijk te veóeteFen.

Inmlddels zijn 30 gemeenten en 2 waterschappen onderdeel van de samenwerking. Slechts drie
gemeenten ln het werkgebied van BsGW zijn geen deelnemer. Eventuele nieuwe toekomstlge deel-
nemers zijn niet opgenomen in de begroting 2016. Deze worden pas in de begroting opgenomen
zodra de desbetreffende samenwerking is geformaliseerd en de financiële consequenties kunnen
worden vastgesteld. Daarvoor worden dan aÊonderlijke begrotingswijzigingen opgemaakt, Deze
mogelijke geringe groei zal geen groot toekomstig (financleel) effect voor de zittende deelnemers
hebben.

Daarnaasï dient BsGW ln de eerste vijf jaar na het oprichtlngsJaar taakstellend een kostenreductie
van l09o te realiseren door efficlencyverbeterlng en innovatie. Om deze reden is in de rneerJaren-
ramlng ?:012-2076 opgenomen dat BsGW de inflatle van gemiddeld ZVo per jaar van de netto kos-
ten niet zal compenseren. Dlt betekent een geraamde kostenreductle van rulm 10%.

De begrote netto-kosten bedragen in 2016 € 14.587.809,- en zijn daarmee iets lager dan die van
2015, na de 11e begrotingswUzlglng (14.597.9f 9,-) door lagere rentekosten (kas)geldlenlng. De
reguliere structurele bfldragen van de deelnemens 2016 zfn gelijk aan de netto-kosten 2016.

Als bijzonder thema is in deze (ontwcrp-)begrotlng plaats ingeruimd voor de mogelljke extra
proceskosten waar BsGW zlch voor geplaatst ziet. Ten tllde van het opstellen van de (ontwcrp-
)begrot¡ng ls de flnanclële omvang hiervan nog nlet met zekerheid vast te stellen voor 2016 en
volgende jaren. Temeer omdat landelijk acties zfn ultgezet (vla VNG) om deze kosten in te pet*en.
Ook BsGW heeft enkele maatregelen genomen om deze kosten te reduceren. Pas ln de loop van
2015 zullen eventuele effecten hiervan zichtbaar worden. In het voorstel 'ontwikkeling proceskos-
ten 2014 en volgcnde jaren'd.d. 25-08-2014 zljn reeds bestuurlijke afspraken gemaakt ter dek-
klng van deze (mogelijke) meerkosten v¡a het opbouwen van de (voorlopige) voorziening proces-
kosten.
Zie paragraaf 2.2.2. Mogelijke ontwikkelingen en 3.1 Algemeen voor een nadere toellchtlng hlerop.

De afspraken met betrekking tot de nlet-regullere bedrijfsvoering worden apart weergegeven in de
beleidsbegroting onder paragraaf 2.6.4 Bedrijfsvoering. Concreet betreft dlt voor nu het eerder in
dienst nemen van geschikt, boventallig personeel van de Libel-part[en (gemeenten Brunssum,
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Heerlen, Landgraaf, Onderbanken, Simpelveld, Voerendaal, Maastricht en Sittard-Geleen) plus het
imp lementatieProject va n deze Ll bel-paft lJen.

2,2 Ontwlkkcllngen
Er doen zich de komende jaren ontwikkelingen voor die mogelijk invloed hebben op de bedrijfsvoe-
rlng van BsGW. Voor het opstellen van de begroting is het van belang om onderscheid te maken in
de volgende twee categorleën toekomstige ontwikkellngen :

1. Zekere ontwikkelingen en formele bestuursbesluiten
Deze ontwlkkellngen zljn zeker en geformaliseerd vla een bestuurcbesluit. De financiële conse-
quenties worden verwerkt in de begroting 2016 en de meerJarenbegroting 2016-2020.

2. Mogelijke ontwikkel¡ngen
Op het rnoment van opstellen van deze begrotlng zfn deze ontwikkelingen nog niet geformali-
seerd door een bestuurcbesluit of de uitkomsten nog onzeker. Deze ontwikkellngen zullen dan

ook niet worden meegenomen in de begroting 2016 en de meeflarenbegrotlng 2016-2020. Pas

wanneer deze zl¡n geformallseerd en de (flnanclële) consequentiès kunnen worden vastgesteld,
worden deze opgenomen in de begroting.

2.2. 1 Zckcrc ontwikksllngGn Gn formclc bq¡tuun¡bc¡luitcn
De flnanclële consequent¡es van de volgende ontwikkelingen worden verwerkt in de begroting
2016:

CAO-ontwlkkellngen
o Loonontwikkelìng

De huidige CAO heeft een looptijd van l Januarl20LZ tot en met 31 december 2013. Elnd 2013

z¡n nleuwe onderhandelingen opgestart voor het jaar 2014 (en verder). Hierop anticiperend is

in de begroting 2016 296 opgenomen als lndexering van de loonkosten, Deze kostenindexerÍng
wordt echter niet doorberekend aan de deelnemers als gevolg van de taakstellende kostenre-
ductle van 2Vo in de begroting.

Werkkostenrcgellng ( WKR)
Per 1-1-2011 bestaat de werkkostenregeling. Per 1-1-2015 is deze verplicht. Door deze fiscale
regeling kan in 2015 maximaal t,2olo van het loon worden besteed aan onbelaste vergoedingen
en verstrekklngen voor de werknemers. Over het bedrag boven deze grens dient 80Vo loonbe-
lasting betaald te worden. De lnvoerlng van de huldige werkkostenregeling leldt nlet tot meer-
kosten in de begroting 2016 en verdere jaren.

Ontwikkelingen in wetgevlng
o BTW-verhoging
per 1oKober2Ol2ls het BTW-tarlef van 1996 verhoogd naar 2L'r6.ln de begrnting 2013 en

verdere Jaren is deze kostenverhoging conform afspraak structurieel blnnen de begroting opge-
van9en.

Overlge ontwlkkeli nqen
o Inflatie

BsGW baseert haar jaarlükse kostenindexering in haar begroting op de ConsumentenPr¡jsindex
(CPI) van het Centraal Planburcau (CPB), Voor 2015 raamt het CPB deze index op 1"25o/o. Ge-

mlddeld bedroeg deze de afgelopen 10 jaar 2clo.In de begroting 2016 wordt daarcm 296 opge-
nomen als indexering voor de inkoop van producten en diensten. Deze kostenlndexerlng wordt
echter niet doorberekend aan de deelnemers, door het opnemen van een taakstellende kosten-
reductle ln de begroting.

2.2.2 l,logcl lf kc ontwl kkcl ln gcn

De volgende mogelijke ontwikkelingen hebben invloed op de bedrijfsvoerlng en de kosten van
BsGW, maar zijn niet opgenomen in de begrotlng 2016:

o

ontwefp-Begrotlng Bs€w 2016 en lüR 2016-2020 pag¡na 6 vän 52



CAO-ontwikkelinoen
o Loonontwlkkeling

In de begrotlng 2015 wordt 20,6 opgenomen als indexering van de loonkosten (paragraaf 2.1).
Wanneer de salarislasten door de nleuwe CAO 2014 (en verder) meer stijgen dan deze lndexe-
rlng, ls voor deze meerkosten geen dekking opgenomen in de begrot¡ng 2016.

o We¡*kostenregeling (WKR)
De lnvoerlng van de werkkostenregeling per 2015 heeft geen financieel nadelige gevolgen voor
de exploitatie van BsGW (paragraaf 2.1). Mocht de belastingdienst echter in 2016 (of verdere
jaren) het percentage van het loon dat kan worden besteed aan onbelaste vergoedingen en
verstnekklngen verlagen, dan kan dit leiden tot een kostenstijging.

Ontwlkkellngen in wetgeving
o Proceskosten

Door een ultspraak van de Hoge Raad betreffende de tegemoetkoming proceskosten - door het
afschaffen van een zógenaamde Flerensdrempel dle stelde dat bij minimale waardeverschillen
de waarde gehandhaafd diende te blijven - is het rendabel geworden voor zogenaamde WOZ-
bureaus orn namens burgers bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde waarbij deze bureaus
de tegemoetkomlng proceskosten kunnen opstrflken. DIt heeft landelijk geresulteerd in een for-
se stUg¡ng van de proceskosten vanaf 2013. Zo ook voor BsGW. LandellJk (VNG) wordt aange-
drongen op een aanpasslng van de proceskostenregeling ln WOZ-zaken teneinde de uitvoer-
baarheid van de Wet WOZ te garanderen met als doel om de bovenmatige vergoeding voor
WOZ-bureaus terug te brengen tot redelijke proportles.

Zoals gesteld in paragraaf 2.1 zijn reeds bestuurlfke afspraken gemaakt over de mogeliJke ge-
volgen van deze ontwikkeling voor de jaren 2014 en verder en de dekklng hleruoor vla de
(voorloplge) voozlenlng proceskosten (25-8-2014).

De stand van zaken plus de mogelijke ontw¡kkel¡ng van de proceskosten voor de Jaren 2016 en
verder wordt nauwkeurlg gevolgd. Wanneer nodig zal de begrot¡ng via een begrotingswijziging
worden geactualiseerd. Het bestuur wordt gevraagd een standpunt in te nemen hieromtrent.
Vooralsnog is de ontwlkkellng van de proceskosten ¡s niet opgenomen ¡n de geactuallseelde
begrot¡ng 2015, deze (ontwep-)begrotlng 2016 en verdere jaren.

o Vennootæha psbelasti ng voor overheidsondemem i ngen
Op 18 december 2074 is de Wet modernlsering Vennootschapsbelastlng (Vpb)-plicht over-
heldsonderncmingen eängenomen door de Tweede Kamer en ligt nu ter behandeling bij de Eer-
ste Kamer. De toepasslng ls voorzlen met ingang van boeldaren die aanvangen op of na 1 ja-
nuarl 2016. Het voomaamste doel van de herzienlng van de wet Vpb ls het crcërcn van een ge-
lijk speelveld voor overheldsbedriJven die niet aan de vennootschapsbelasting zijn onderworpen
en private ondernemingen die dat wel zljn,

Het uitgangspunt voor de belastlngpllcht van overheldsondcrnemingen wordt omgedraaid ten
opzlchte van de huidige situatie: overheidsondernemingen worden belastingpllchtlg, tenzfl een
wettelijke vrijstelling van toepassing is. Ongeacht de rechtsvorm. Een overheidsorganisatie
wordt gezien als ondemem¡ng als er sprake ls van een wlnstoogmerk. Een winstoogmerk wordt
verondersteld wanneer de organlsatie activiteiten verricht waarmee in concun€ntie wordt ge-
treden met belastingplichtige ondememingen.
BsGW volgt dlt vraagstuk al geruime tijd samen met de VNG en ln het landellk overleg van dl-
recteuren samenwerklngsverbanden belastingen. Volgens de meest recente informatie van de
VNG komen de belastlngsamenwerkingen, en daarmee BsGW, naar alle waarschlJnllJkheid voor
één of meerdere in de wet genoemde vriJstellingen in aanmerking en leidt de invoering van de-
ze wet niet tot Vpb-plicht voor de GR BsGW. Wel kan de lnvoedng lelden tot admlnlstratleve
lastenvezwaring doordat aan wettelflke verpllchtingen voldaan dient te worden. Deze mogelij-
ke kosten zlJn vooralsnog niet bekend,
De VNG is hierover nog in overleg, voorgaande conclusies zijn niet definltief.
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o Won I ngwaa rderl ng sstelsel ( WWS )
In het woonakkoord is een aanpassing van het woningwaarderingstelsel (wWS) voorzlen, na-
melijk het gebrulk van de WOZ-waarde bU het bepalen van de maximale huurprfls. De Tweede
Kamer heefr elnd december 2OL4 deze wijzigingen vastgesteld. Hoewel de ingangsdatum is

voorzien op 1 oktober 2015, zijn de precleze gevolgen voor de uitvocring tcn tijde van het op-
stellen van deze (ontwerp-)begroting nog niet bekend. Gezien de omvang van BSGW, zfln de
uitvoeringskosten voor deze nieuwe taak substantieel, Deze kosten zijn echter niet opgenomen
in de begroting daar deze taak (vooralsnog) nlet ls opgenomen in het takenpakket van BsGW,

en daarmee ook niet in de bijdragen van de deelnemers van BsGW. De gemeenten zullen voor
de extra uftvoeringskosten worden geçompcnseerd. Bij het overdragen van deze nieuwe taak
voor BsGW, zal dit tevens worden gefiormallseerd vla een begrotingswijziging en bijbehorende
geactua liseerd e va ststelli ng bijd ra gen aan BSGW.

o Normalisering rcchßpositieambtenaren
Op 2 februarl2Ot4 heeft de Tweede Karner ingestemd met het lnltiatletuoorstel Wet normallse-
ring rechtsposltle (WNRA). De ingangsdatum is voorzien op 1 januari 2Ot7.
De belangr'rjkste gevolgen van het wetsvoorstel z[n, dat er een nieuwe (gewijzlgde) Ambtena-
renwet komt en dat de arbeidsrechtelijke (rechts)positie van ambtenaren gelUk woldt aan dle
van werknemers ln het prlvate bcdrljfsleven.

Ambtenaren zullen in de toekomst een arbeidsovereenkomst met hun werkgever gaan slulten,
Deze komt ln de plaats van het huldlge (cenzijdigc) aanstellingsbesluit. Het wetsvoorstel heeft
geen invloed op de huidige arbeldsvoorwaarden van ambtenaren. Ook heeft het wetsvoorstel
geen invloed op pensioenregelingen van ambtena!'en of het elgenrlslcodragercchap van over-
heidswerkgevem voor de Werkloosheldswet. De benaming 'ambtenaar'zal niet verdwijnen. Tot
slot zal de Ambtenarcnwet - zij het aangepast - worden gehandhaafd. De behandeling van de
Wet Normallseríng Rechtspositie Ambtenaren loopt op dlt moment gelfik met de behandellng
van de Wet Werk en Zekerheld. De voorgestelde wijzigingen in het wetsvoorstel Werk en Ze-
kerheld gaan in beginsel ook gelden voor ambtenaren.
Het effect van deze wet op de bedrijfsvoering van BsGW lijkt momenteel nlet groot. BsGW volgt
de totstandkomlng van de ultelndelljke wet op de voet.

Maatschappellike ontwi kkelinoen
o Nationaal Uitvoeringsprogtamma Dlenstverlenlng en E overhe¡d (NUP).

Alle overheden hebben zich gecommitteerd aan de intentieverklaring'Betere dlenstverlenlng,
minder adrninistratieve lasten met de elektronische overheid" in het kader van het Nationðal
Uitvoeringsprogramma DiensWerlenlng en e-Overheld (NUP). Met als doel het snel en vlekke-
loos ult kunnen wlsselen van informatie door overheden. zodat de dienstverlenlng aan burgers
en bedrijven beter wordt. De hiervoor benodigde voorzieningen zijn onder te verdelen in drie
pijlers:
1. Het loket voor burgers
2. Dlgltale dienstverlening aan bedrijven
3. Stelsel van Basisvoorzieningen

BsGW volgt de ontwikkellngen in dit kader en sluit aan bij in de praktijk bewezen oplosslngen.
Enkele voorbeelden hleruan zfln:
- Het organlseren van de'één loket'-benader¡ng voor de overheld waarbf de gemeente als eer-

ste aanspreekpunt wordt gezlen, ongeacht het communicatiekanaal. BsGW anticipeen hier-
op door het uitbreiden van de selßerulce- en rcactlemogelflkheden vla de Persoonlflke In-
temet Paglna (PIP) en het Dlgitaal Klantdossier.
Daarnaast kunnen gegevens als aanslagbiljet of taxatieverslag vanaf begin 2015 worden
ingezlen op MijnOverheid, de website voor overheidszaken. Mijn overheid biedt de burger
toegang tot z¡jn of haar post, persoonllJke gegevens en lopende zaken bij steeds meer
overheidsdlensten, zoals de Belastingdienst, Kadaster, RDW, SVB, UWV en gemeenten.

- Verplicht gebruik van authentleke basisregistratles door overheidsorganlsaties, Veelal zijn
gemeenten hleruan bronhouder. BsGW is afnemervan brongegevens en zal, voor zover van
toepassing en blnnen de wettelfk verplichte termijn, aansluiten bij de landelijke voozie-
nlngen voor WOZ, BAG en het kadaster (KAD).
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Deze oplossingen worden vla projecten geÍmplementeerd. De totale ultgaven van deze pro-
jecten zijn voozien in het MeerjarenlnvesteringsPlan.

Ontwikkellnoen oo het gebled van belastlnoheffing
o Samenwerking / nieuwe deelnemerc in BsGW

Schaalvergroting op het gebied van belastinghefñng en invordering heeft zowel financieel als
qua kwalltelt van de dlenstverlenlng een heel dlreC effect. BsGW voe¡t op dit vlak een actief
beleid en rapporteert frequent over de stand van zaken en ontwikkelingen hleromtrent.

Inmlddels zUn 30 gemeenten en 2 watercchappçn onderdeelvan de samenwerklng. Slechts
drie gemeenten in het werkgebied van BsGW zln geen deelnemer. Eventuele groel heefr dan
ook geen groot toekomstlg (flnancieel) effuct voor de zittende deelnemers.

Door het bestuur is het standpunt ingenomen dat tot 2016 de focus is ger¡cht op verdere op-
bouw en uitbouw van de BsGW-organ¡såtie. Daarna l¡gt de focus meer op stabil¡satie en optl-
mâl¡sat¡e en verde re doorontwl kkel I n g va n kwallte ltsbeheer.

OVerlge ontwikkellnoen
o Inflatle

In dc bcArcting 2016 wo¡dl2Vo opgenomen als indexering van ingekochte producten en dien-
sten (paragraaf 2.1). Voor de jaren 2011-2Ot3lag de ConsumentPr¡jsindex rond de 2,596. Voor
2015 verurächt het CentraalPlanBureau op dlt moment 7,25Vo. De inflatic fluctueeË de laatste
10 jaar tussen de L-2,59h, Wanneer de inflatie zich ontwikkelt naar boven de 2o/o, zullen de fn-
koopkosten meer stijgen dan de ln de begroting opgenomen indexering. Voor deze meerkosten
is dan geen dekklng opgenomen ln de begrotlng 2016.

o Toe ko m stvl sle W OZ - wa a tderi ng : éé n geî nteg rce d e vastg o ed a d m I n tstra t¡e
Onder begeleidlng van Berenschot en ANG ls onderzocht op welke wfze het waarderlngsproaæ
voor de komende jaren binnen BsGW het beste opgezet en ingericht kan wolden. Naar aaniei-
ding van het bestuursvoorstel 'kaders toekomstv¡sie WOZ-waardering (uitkomst WOz-project)'
heefr het bestuur ingestemd met het voomemen dat BsGW vanaf 2016 voor gemeenten dle
daaruoor kiezen ingericht wordt om één geihtegreerde vastgoedadmlnlstratie te verzorgen. Eén
gelntegreerde vastgoedadministratle houdt in dat de uitvoering van het administratieve deel
van de BAG en het admlnlstratleve deel van de WOZ voor dazc Aemcentc(n) samcngevoegd
wolden.

2.3 Xostcnruducüemogel ijkheden
Naast de kostenbesparingen die worden gereallseerd door schaalvoordelen als gevolg van nleuwe
toekomstlge d€êlnemers, ls BsGW continu op zoek naar mogelijkheden voor het verder verlagen
van de kosten voor de deelnemèrs.

Net als blj de ontwlkkellngen ln de vorlge päragraaf, wordt ook bij de kostenreductie mogelijkheden
onderscheid gemaalrt in twee categorieën,

1. Zekere kostenrcductiemogeliJkheden
De flnanclële ultkomsten van deze kostenreductiemogelijkheden ziJn zeker en/of geformali-
seerd via een bestuursbeslult.

2. Mogelijke kostenreductlemogelijkheden
Kostenreducties dle een beleldswflzlglng en dus een bestuursbesluit vereisen, zijn niet meege-
nomen ln deze begroting. Zij zullen pas na formele besluitvormlng worden meegenomen ln de
begrotlng.

Door het toetreden van nleuwe deelnemers ln de Gemeenschappelijke Regeling BsGW ontstaan
schaalvoordelen. Hierdoor dalen de JaarliJkse bijdragen van alle deelnemers structureel.

Ontwrrp-Begrotlng BSGW 2016 en MJR 2016-2020 paglna 9 vån 52



o

2.3. I Zekere ko¡tcn ruductlemogcl llkhcdcn
Wanneer de uitkomst van een kostenreductlemogelljkheid zeker is of wanneer hle¡voor een be-

stuursbesluit ¡s genomen, wordt deze verwerkt en meegenomen ln de begroflng.

Voor 2016 zijn de volgende kostenreductles verwerkt:

Schaalvoordelen als gevofg van de toetreding per 1 januari 2015 van de gemeenten Weert,

Eijsden-Margraten, Schinnen, Valkenburg aan de Geul. Meerssen, Vaals, Gulpen-Wittem, Bee-

sel, Gennep en Kertrade; Toekomstige schaalvoordelen waren zoals te doen gebruikelijk niet

opgenomcn in de jaarschitf 2016 uit de prlmaire begroting 2015 en meedarenramlng 2015-

2019.

De taakstellende kostenreductie van 29o per jaar voor het Jaar 2016.

2.3. 2 ìlogclij kc kortcn rcduct¡c ñoge liJ khcd cn

o Kanaalsturlng klantcontacten
Tijdens de themadiscussie met het bestuur ln 20L2 over het toepassen van kanaalstur¡ngsmo-
geliJkheden en de mogelf ke gevolgen daalan, is besloten een nader onderzoek ln te stellen

naar de effecten (besparlngsmogeliJkheden en gevolgen voor klanttevredenheld) voor het aan-
pässen openingstijden KlantContactCentrum (KCC). Het voornemen was om dit onderzoek in de

loop van 2014 uit te voeren. De kaders hieruoor zijn door BsGW opgesteld. Echter, gezien de

enorme groelontwikkeling en toevoeglng van nieuwe gemeenten, werd dlt ondeaoek doorge-
schoven in de toekomst. Dit onderzoek zal elnd 2015 worden opgestart.

2.3.3 Effcctcn toetredcrs

Omdat BsGW geen lnvloed heeft op het instappen en de effecten niet blj alle instappers hetzelfde

zijn, kan geen betrouwbare inschatting worden gemaakt van eventuele effecten van nleuwe toetre-
ders ln de toekomst. De mogelijke groei in 2016 van BsGW - en daarmee het financiële effect voor

de huidige deelnemers - ls gerlng, rekening houdend met het fieit dat slechts drie gemeenten bin-

nen Llmburg niet zijn toegetreden tot BsGW'

o
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2.4 Rblco'¡
De bedr¡Jfsvoerlngsrlslco's van de Gemeenschappelijke Regeling BsGW worden ingeschat door
BsGW. Rislco's met betrekking tot de belastingopbrengsten behorcn niet tot de bedrlJfsrlsl@'s van
BsGW.

Overeenkomstlg een biJ de oprichting van BsGW bepaalde methode, voelt BsGW jaarlijks een risi-
coanalyse uit op haar bedrijfsvoeringsrisico's. In de ríslcoanalyse ls voor elk van de rlslco's de kans
dat het zlch voordoet rcalistisch ingeschat en worden de gevolgen benoemd met daarbij de omvang
van de financlële lmpact. Door het treffen van effectieve beheersmaatregelen, kan BsGW de finan-
ciële gevolgen hiervan terugbrengen. Het geÏdentlflceerde rlslco na hct nemrn van de bchccrs-
maatregelen (het rcstrlslco) heeft bij de oprichting van BsGW geleid tot een berekend weerstands-
vermggen van € 385 duizend, hetgeen ook door de founding fatherc initleel is gestort. Zie ook pa-
rag raaf 2.6. 1. Weerstandsvermogen.

Voor de begroting 2016 heeft BsGW begln 2015 opnleuw een rísicoanalyse uitgevoerd, welke is
geactualiseerd op basis van de meest actuele begrotlngscflfers 2015.

Dc ondcrkcnde risico's zijn nog steeds relevant. De impact van de onderkende rlslco's ls geëvalu-
eerd en de bruto-rislco's zijn afgezet tegen de meest actuele begrotlngscijfiers.

De benodlgdc weerstandcapaciteit is met € 550 duizend lager dan de tot en met 2013 opgebouwde
treserves van BsGW (€ 617 duizend). Het weerstandsvermogen hoeft derhalve voor 2016 n¡et aan-
gevuld te worden.

De bedrflfsvoerlngrlsico's voor BsGW, oplopend qua impact (kans x gevolg), zijn:
1. U¡tbesteding vannlet-kemactlvltelten.

Niet-kernactiviteiten worden waar mogel[k ultbesteed, Als rlslco's worden hierbf onderkend:
het nlet nakornen van de aßpraken en het leveren van onvoldoende kwaliteit van de dienst-
verlening. Door middel van contracten, Servlce Level Agrucmcnts, stuurlnformatlc ¿n contro-
lemogelijkheden zal BsGW grip houden op de dlensWerlenlng dle lntern of extem ls ultbe-
steed.

2, Vervuiling van en/of incomplete gegevensbestanden.
Corrcctlewcrlaaamheden als gevolg van fioutieve aanslagen hebben extra kosten tot gevolg.
BsGW zal daarom goede aÊprakcn makcn over beheer, verantwoordelijkheid en gebruik van
de gegevens. Door mlddel van een stelsel van verbandcontroles zullen dc Juistheld en volle-
dlgheld van de admlnlstratles worden geborgd. Foutieve gegevens worden teruggemeld aan
de bronhoudens van de authentleke baslsreglstratles (bfvoorbeeld gemeente)

3. Ambltleuze ramingopbrengstvervolgingskosten
Door de strakke lnvorderingscycli die BsGW hanteeft, kan de betaalmoraal verbeteren waar-
door de opbrengst vervolgingskosten achterblflven op de begrotlng. Daarnaast ls het effiect
van de overgaîg naar een gecombineerd biljet meegenomen ¡n de berekening van de op-
b re ngst vervolglngskosten.

4. Pcrsonele risico's.
BsGW d¡ent een adequaat HRM-beleld te voeren om risico's, die voortkomen uit de instroom
(bflvoorbeeld het overnemen van personeel van nleuwe deelnemels met betere arbeldsvoor-
waarden) en de ultstroom van personeel (bijvoorbeeld ontslag), zoùeel mogelijk te beperken.

5. Overschrljding van de exploitatiebegroting van BsGW,
BsGW heeft tot taakstelllng de process€n binnen de begroting uit te voercn. Door een ade-
quate opzet van de plannlng en contrcl cyclus, waarblnnen onder meer taakstellende budget-
terlng gekoppeld wordt aan strakke control, wordt het risico op overschrfdlng van de explol-
tatiebegroting van BsGW beperkt. Echter, door onvooalene tegenvallers kunnen de kosten
van de begroting worden overschreden of kunnen geraamde opbrengsten achterblijven op de
begrotlng.

6, E:<ternopgelegdeaanpassingen.
Aanpassingen van de baslsgegevens als gevolg rullverkaveling en gemeentel¡jke herlndellng
worden gezien het incidentele karaker niet begroot. Dlt geldt ook voor overfieldsbesluiten
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als centrale basisrcgistrat¡es en wetswijzig¡ngen. Het risico op extern opgelegde aanpassin-
gen is veru¡md met CAO-st[glngen en lnflatle bovenop de 296-lndexerlng conform de reken-
regels en kabinetsaanpasslngen (zoals de stijg¡ng van het BTW-tarlef ln 2012).
Fraude.
Fraude staat en valt met de integriteit van rnedewerkers. De burgers moeten kunnen ver-
trouwen op een integere overheid. De Gedragscode Integrltelt Ambtenaren leveÉ een be-
langrfke bijdrage aan het bevorderen van het ¡ntegrite¡tbewusEajn van de BSGW-

medewerkens. De gedragscodes en gerichte communicatie over fraudebeleid dragen bij aan
een ¡ntegere organisatlecultuur, waardoor fraude ontmoedlgd kan worden. Naast het streven
naar een ingebedde, integere organisatiecultuur zet BsGW een stelsel van interne controle-
maatregelen en toetslngsmaatregelen (audits) in om fraude te voorkomen. Aanvullend heeft
BsGW een frauderislco-vezekerlng afgesloten.

2,5 Productcn
BsGW heeft haar prccesscn ultgcdrukt in 5 prcducten van dienstverlening:
1. Gegcgevensbeheer& Heffen
2, Waarderen
3. Innen
4. Klantzaken
5. Organlsatleondersteuning & Ontwikkeling

Wanneer belastingsoorten die afwUken van de standaardbelastlngsoorten van BsGW (de zoge-
naamde exoten) worden ingebracht in de samenwerking, wordt via een (financiële) analyse be-
paaiti oi de gangbare methocie van kosienvcrciciing van toepassing kan zijn, oí ciat cic kosten apaË
doorberekend kan worden.

Sinds 2014 kent BsGW daarom I sub-product (exoot):
a. Parkeerbelasting

2.5.1 P¡oducil c.g.v.n¡b¡heer I Hrflbn
Kern van het product Gegevensbehecr & Heffien is het beheer en onderhoud van de basisgegevens
belastingen en vastgoed van alle deelnemers. Aangezien de kwaliteit van de basisgegevens bepa-
lend ls voor de hruallteit van de andere primaire prooessen, wolden de baslsgegevens continu actu-
eel gehouden, Dlt gebeuÊ hoofdzakcllJk via geautomatiscerde vcrwerkingcn. Er is permancntc
aandacht voor bestandsbeheer en regullere, structurele controles op dc Julstheid en volledlgheld
van de basisgegevens. Binnen de randvoorwaarden van betrcuwbare en actuele baslsgegevens
worden aanslagen met een zo vroeg mogelfke dagtckcning opgclegd. Er wordcn pcr belastlng-
pllchtlge zoveel mogelijk aanslagregels belastlngen van gemeente(n) en hefflngen van water-
schap(pen) gecombinecrd op één biljet.

Doelstelllngen
. TUdige, iuiste en volledige verwerking van brongegevens landelijke authentieke basisadmini-

stratles (BRK, WOZ, GBA en BAG) en anderc bronnen (waterleldlngmaatschapp[, NHR, postco-
detabellen enzovootts) ;

. Aanslagen en WOZ-beschikkingen worden conform de hlervoor geldende regelgevlng opgelegd.

Speeryunên
. Aanpasslng en optlmalisering werkprocessen door aanslu¡t¡ng op de Landelijke Voorziening (LV)

WOZ en door de overgang naar berlchtenverkeer met betrekking tot de Baslsregistratie Kadas-
ter (BRK).

Het verwachte aantal op te leggen aanslagregels voor 2016 ls 3.987.616. De totale kosten in 2016
van dit product bedragen € 2.983.649,-.
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2.5,2 Product Wt.rú.run
Het product Waarderen heeft tot doel het waarderen van alle onroerende zaken van de gemeente-
lijke opdrachtgever, confurm de Wet Waarderlng Onrcerende Zaken. Onder waarderen wordt de
Jaarlfkse (modelmatige) waardebepallng, de henvaarderlng als gevolg van bezwaar- en beroeps-
procedures en de marktanalyse woningen en niet-woningen verstaan. Het resultaat van de waarde-
ring dient te voldoen aan de kwallteltselsen dle de Waardelngskamer hieraan stelt.

De lasten van het product Waarderen zullen geheel worden gedragen door de gemeentel[ke deel-
nemerS.

Doelstell¡ngen
. Het waarderen van alle onroerende zaken van de gemeentelijke opdrachtgevem conbrm de

wet WOZ;
r De uitkomst van de lnspectles van de Waarderingskamer dienen JaarliJks verbeterlng te laten

zien en uiteindel¡Jk structureel het predlkaät "goedo op te leveren.

Speerpunten
. Vanaf 2014 is het pruces WOZ-waarderen als apafte afdeling gepos¡tioneerd binnen BsGW. De

lnrlchtlng van het proces wordt ln 2014 herflK, lncluslef de hlerbf horende systeemtechnische
ondersteunlng ln 2015.

Het venrachtc aantal WOZ-objecten (excluslef de ongebouwd vrlJgestelde obJecten) van de ge-
meenten bedraagt voor 2016: 561.113. De totale kosten in 2016 van dlt product bedragen €
3.909.591,-.

2.5,3 Product Inn.n
Het product Innen omvat het tijdig en volledig lnvordercn van opgelegde aanslagen gerlcht op een
goed betalingsgedrag, een actueel en strak openstaande postenbeheer en een zo vroeg mogelflke
onWangstdatum. Daamaast behelst dit product het tijdig afdragen van de ontvangen heffing, ml-
ni maal co nform de met opd rachtgevers overeengekomen afdrachtenprog noses.

Doelstelllngen
¡ Actueel en strak openstaande postenbeheer middels het dagelflks, Julst en volledlg venrerken

van betalingen, klantenrcact¡es en lnformatle van derden;
. Beperken flnanciële risico als gevolg van onlnbaadreld van de vordering;
¡ Realisatie afdracht conform de met opdrachtgeven¡ ove¡eengekomen afdrachtprognoses;
¡ Deflnltleve elndafreken¡ng belastingraar na 5 kalendeflanen na betreffende belasting¡iaar.

Spectpunten

' Afrondlng Invordering heffingsJaar 2012;
r Verkorten doorlooptfld lnvorderlng oudc hcffingsjaren;
. Verder optlmaliseren huidige processen en het zoeken naar nieuwe effectieve invorderingsmo-

gelijkheden blnnen de wettelijke kaders;
. Maximaliseren gebrulk InllchtlngenBurcau voor toetsing recht op kwijtschelding.

De dekking voor het product Innen wordt (voorheen grotendeels en vanaf 2014 volledlg) gedekt
door de opbrengst vervolglngskosten (geraamd voor 2016 op e 2,737 miljoen) dle BsGW, naar
aanleid¡ng van dwanglnvorderlngsacties, volgens de kostenwet ln rekenlng brengt bü belasting-
schuldlgen.

De netto kosten 2016 van dlt product bedragen -/- € 390.133,-, Het verwachte aantal bruto aan-
slagbifetten voor 2016 is 1.299.943.
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2,5.4 Product K¡nrzrkgn
Het product KlanÞaken draalt om de massale afhandellng van alle klantcontacten, zowel burgers
als bedrijven, ongeacht het cornmunicatiekanaal en ongeacht of deze betrekking heeft op heffing of
invordering. De kem van dlt product is het t¡jd¡g en adequaat afhandelen van klanWragen zoals
(telefonlsche) klantreactles, aflrandellng van kwftscheldlngsverzoeken, afhandellng bezwaren en
beroepen, correspondentle op het gebied van dwanglnvorderlng en het verlenen van uitstel en
betallngsregelingen

Doelstellingen:
. Een snelle en gerichte afhandeling van het eenste klantcontact ongeacht het gehanteerde

com mu nlcatlekanaa I waa rb ij vewolgcontacten voorko men worden ;
. Verzoek- en bezwaarschriften worden blnnen de wetteliJk termiJnen beantwoord.

Speerpunten:
. Bereikbaarheld
¡ Klantenreacties worden bU het eerste contact binnen een dag volledig afgehandeld.
r Terugbrengen van het absolute aantal klantcncontacten;
. Vergroten aandeel dlgltale klantencontacten.

Het venrachte aäntalklantcontactcn voor 2015 ls 442.254. Dc totale kosten ln 2016 van dlt pto-
duct bedrag en E 2,627.214,-.

2.5.5 Product Ondc¡rtouning I Ontwlkkcllng
Het product Ondersteuning & Ontw¡kkeling heeft betr€kking op de algemene activ¡te¡ten die een
indlrect verband hebben met de operationele uitvoering van de primaire hoofdprocessen heffen,
lnnen, waarderen en klantzaken. Het gaat hlerbu vooral om actlvltelten op het gebied van Kwal¡-
telt, Processen en Informatievoot'z¡ening, HRM, bestuursondersteun¡ng, algemene (fiscaal)-
juridlsche aangelegenheden, ICT en Planning & Control en algemeen manegement en dlrectlevoe-
ring

Deze act¡vitelten worden veelal ultgevoerd ter ondersteuning van de actlvltelten dle verrlcht moe-
ten worden om de prlmalre taken van de dlenstverlenlng ult te voeren. Hlermee vallen ook de huis-
vestlng en overlge facllltalru zakcn ondcr dc kost¿n van dit product.
Daarnaast is lnnovatle en (organisatle)ontwlkkellng een belangr[k aandachtgebled blnnen dlt pro-
duct. Hlerbij moet ondermeer gedacht worden aan het volgen vän ontwlkkelingen op lcT-gebied,
de voortercldlng cn dc begelciding ven innovatietrajêctcn.

Door een toename van het aantal deelnemers in BsGW is ook de complexiteit van de afsternming
met deelnemers toegenomen en zal het toezlen op het nakorncn van de gemaakte aßpraken
stecds bclangrijker worden. Samenwerklng op belastlnggebled tussen gemeenten en waterschap'
pen is een vorm van ketensamenwerklng waarvoor de elgen belangen van de declnemers onder
bepaalde voorwaarden ondergeschlkt gemaaK moeten wo¡den äan de ketendoelstelllngen. Om dit
voor alle partljen (gemeenten, waterschappen en de uiWoeringsorganisatie) in goede banen te
leiden is een (keten)regle-functie van groot belang. BsGW heeft dit als taak namens alle paÉflen.

Doelstellingen:
. Innovatie in werkpmoessen en lCT-middelen gerlcht op kwalltelt- en efficlencyverbetering.

Speerpunten:
, Borgen van het contlnu verbetercn van de organisatie en de processen en dit laten bevestlgen

door een onafhankelijke ceÊlflcerlng.
. Optimaliseren (ICT-)processen door harmonisatie kaders aanslagoplegging en innen deelne-

mefs
. GeTntegreerde vastgoedadministratie

De kosten ln 2016 van dit product bedragen € 5.169,109,-.
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2.5.6 Sub-Product Parkeerbclartlng ('cxoof)

Belastingen die nlet pessen in de lntegrale ultvoerlngswfze van BsGW worden aangemerkt als
'exoot', In de ultvoerlngsregeling van BsGW worden de standaard belastingsoorten en de afw[ken-
dc belastingsoorten die hleruoor in aanrnerking komen apart genoemd. Indien een'exoot' ln de
samenwerking ingebracht wordt, dlent een financiële analyse aan te tonen of de gangbare kosten-
verdelingssystematlek van toepassing kan zijn, ol dat de kosten apart doorberekend moeten wor-
den.

Vanal2Dt2 voert BsGW de par*eerbelastlng ult voor enkele gemeenten. Omdat parkeerbelastlng in
eercte lnstantie was aangemerkt als exoot, werd dit uitgevoerd vla een pllot. De uitkomst hiervan
was dat de directe activiteiten dle BsGW moet uitvoerun voor de parkeerbelastlng voor het over-
grote deel speclflek van aard zijn en uitslultend gericht zijn op een adequate uiiloerlng van deze
taak voor de betreffende gemeente. De act¡viteiten kunnen deels niet ge'integrcerd wolden ln de
reguliere uitvoering van de priocessen. Vanaf 2014 is daarom het product Parkeerbelastlng toege-
voegd aan als sub-product van de dienstverlen¡ng van BsGW.

Voor de waterschappen en voor de andere gcmecntelijke deelnemers hoeven deze processen niet
uitgevoerd te worden. De structurele, directe uitvoeringskosten van de parkeerbelastlng worden
daarom rechtstreeks toegerekend aarì d¡t product. Vermeerded met de indirecte algernene kosten
worden de kosten voor het product Parkecrbelasting separaat in rekening gebracht bij de desbe-
treffende gemeentelUke deelnemers.

Het venruachte aantal op te leggen aanslagregels voor 2016 ¡s 31,176. De kosten in 2016 voor de
pllot parkeerbelastlng zijn geraamd op € 288.379,-.
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2.6 Pangrufcn

2.6. 1 W¡e¡¡trndwcrmogcn
Het weerstandsvermogcn bestaat uit de middelen waarover BsGW kan beschikken om nlet begrote
kosten te dekken plus de flnanciéle gevolgen op te kunnen vangen van bedrijßvoeringsrisico's
waarvoor geen maatregelen z[n of kunnen wordcn gctroffen, Bcstuurlijk is dc voorkcur uitgcspto-
ken het weerstandsvêFnogen van BsGW zo bescheiden mogelijlç doch wel realistisch, te laten z¡Jn.

Operationele risico's moeten door BsGW zelf kunnen worden opgevangen, zonder te hoeven terug-
vallen op de deelnemers. Het benodlgde weerstandwcrnogcn is conform beslultvormlng gcbasecrd
op een rlslcoanalyse, volgens de beproefde systematlek van de gemeente Venlo. De foundlng
-fathers WRO, WPM en de gemeente Venlo hebben het weerstandsvennogen in 2011 opgebouwd
door een bodemstorting. Een en ander fs vastgelegd ln hct bestuu¡rdocument van Conquacstor cn
als zodanlg vastgesteld door de drie foundlng fathers. Eventuele verhoglng van het weerstands-
verrnogen zal door alle dcelnemers in BsGW gedragen dienen te worden.

Het aanhouden van weerstandsvermogen voorkomt dat elke flnanclële tegenvaller dwlngt tot dlrec-
te begrotingsmaatregelen zoals bezuinigingen en het aanpassen van het vastgestelde beleidskader
en de daaruit voortvloelende productdoclstclllngcn. Fluctuaties in de jaarlijksc bijdragen van de

deelnemerc aan BsGW kunnen hiermee worden voorkomen.

Op basis van de risicoanalyse 2011 ls weerstandwermogen opgebouwd voor ecn bedrag van € 385
dulzend. Dlt bedrag komt overeen met het door de deelnemers gestorte weerstandsvermogen. De

risicoanalyse zal elkJaar worden uitgevoerd zodat bepaald kan worden of het gestorte weerstands-
verrnogen toereikcnd is. Voor de begrotlng 2016 heeft BsGW begin 2015 opnleuw ccn risicoanalyse
ultgevoerd. De risicoanalyse is opgenomen ln bflage 9.

Ra tlo weeßta n dsve rmog en
De verhoudlng tussen de niet afgedekte risicot en het aanwezige weerstandsvermogen wordt
wêergegeven ln de ratio weerstandsvermogen. De ratio weerstandsvermogen wordt berekend door
het beschlkbare weeñ¡tandsvermogen te delen door het benodlgde weerstandsvermogen op basls
van het rlslcoproflel. Deze mtio is een stuurmiddel.

Een ratlo lager dan 1,0 duldt op een kwetsbare financlële positie, omdat de capaciteit niet voldoen-
de is om de getidentlflceerde risico's af te dekken. BsGW zal het weerstandsvelrnogen in dat geval
dlenen aan te vullen tot het benodlgde weerstandsvernogen. Rekening houdend met de tot en met
2013 opgebouwde neserves, is de ratlo voor BsGW 1r12.

2.6.2 Ondcrlro¡¡d l¡epitr¡l¡p¡dorrn
De kapitaalgoede¡en van BsGW bestaan uit lCT-(innovatie)projecten, grote aanschaf lCT(licenties)
en grote aanschaf en vervanging inventaris, Op deze actlva wordt afgeschreven. Klelne aanschaf
van inventaris en hard- en software wordt via de (begrotings)exploitatie afgehandeld. De kaders
zoals deze zljn opgesteld ín de nota flnancieel beleid zfn hierop van toepasslng.

2.6.3 FIn¡nclcdn¡
De netto-explo¡tatiekosten van BsGW worden geheel voorgcflnanclcrd via vastc rnaandclljksc biJ-

dragen van de deelnemers.

Voor de financiering van (ICT-)|nvester¡ngen, kunnen eventuecl (langlopende) lenlngen worden
aangetrckken. BsGW kan zelf lenlngen aangaan slnds de verzelfstandiging is gefonnaliseerd. Dit
geldt ook voor de deelname aan het overlge geldverkeer.

Wet HDO
Met als doel het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardlgheid van de decentrale
overheden, is per l januari 2001 de Wet FIDO (Flnanclerlng Decentrale Overheden) in werking ge-
treden. Ult hoofde van deze wet is een treasurystatuut van toepasslng, waarln onder andere de
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taken, bevoegd- en verantwoordelijkheden, beleid, doelstelllngen en ultgangspunten omtrent de
treasury functie z[n uitgewerkt. Verplicht dient in de begroting en de jaarrekenÍng in de treasury-
paragraaf verslag te worden gedaan van de uitvoerlng van het treasurybeleld, bcdoeld voor het
sturen en beheersen van, verantwoorden over en toezicht houden op de treasury,

Tteasurybeheer
Het risicoprofiel van BsGW kan als laag worden gekwaliflceed. Onderkende risico's in dit verband
zijn: renterisico's, kredietrisico's, liquiditeitsrisico's, en, voor zover dit voorkomt, koers- en valuta-
rlslco's.

Renterlsiæbeheer
1. Kasgeldllmlet
Tfldelijke (exploitatie-)tekorten worden gefinancierd middels kasgeldleningen. Het renterisico op
deze vfottende schuld wordt ingeperkt door het hanteren van de kasgeldlimiet: de maximaal toege-
stane netto koÉe schuld. De hoogte van de kasgeldllmiet ls wettelijk bepaald op 8,2Vo van de to-
tale brutolasten(€17,O73 mln) en komt daarmee voor het begrotlngsjaar 2016 uit op een bedrag
van € 1,4 miljoen.
2. Renterlslconorm
Naast de kasgeldlimiet geeft de renterisiconorm inzicht in de feitelfke rlsico's op de vaste schuld,
Het financieren en (op korte termijn) u¡tzetten van gelden houdt in dat er renterlslco wordt gelo-
pen. De renterlslconorm geeft het maxlmale lenlngenbedrag aan dat blnnen l Jaar onderhevlg mag
zljn aan rentewijziging. Dit perJaarte berekenen normbedrag is wettelfk bepaald op20o/o van de
netto vaste schuld. Toepassing van deze norm heeft tot gevolg dat jaarlijks geen al te grote ver-
schlllen In rentelasten (en -baten) kunnen voorkomen.

Kredìetrlslæbeheer
Het kredletrlslcobeheer (of deblteurendslcobehaer) is het beheersen van risico's die voortvloeien ult
de mogelijkheld van een waardedaling van de vorderingspositie ten gevolge van het niet (tijdig) na
kunnen komen van verplichtingen door de tegenpartij.
Aangezien BsGW geen geldlenlngen heeft verstrekt aan derden geldt het kredietrisico ultslultend op
de vorderingen op debiteuren. Dit risico is laag gezien het felt dat de biJdrage of vergoeding van de
deelnemerc/klanten van BsGW vooraf in vaste maandelíjkse termijnen wordt ontvangen.

Llquldlteitenbeheer
Het te volgen financleringsbeleid ligt vast in het Financieringsstatuut en houdt in dat beleidsmatig
wordt gestreefd naar een gemiddelde nulstaniJ van het rekenlng-courantsaldo. Gezlen het tfldens
hetJaarnlet-synchroon lopen van onWangsten en uitgavenzijn fluctuaties rond het nulpunt on-
vermiJdelfk, Om de nulstand zo veel rnogeliJk te kunnen benaderen, wordt voor 2016 een liquidl-
teltsplanning opgesteld.

Kasbeheer
Vta verpllcht schatkistbankieren worden alle decentrale overheden verpllcht om overtollige (liquide)
middelen aan te houden ln de schatklst. Dit betekent dat overtollige liquide middelen automatisch
naar de schatkist zullen worden afgeroomd met als gevolg dat BsGW geen kasbeheer meer voert.
In verband rnet de noodzakellJk geachte scheiding tussen de heffingengeldstromen en de BsGW-

exploitatiegeldstromen, lopen deze geldstromen via twee aparte rekeníng-couft¡nWerhoudingen
met de staat. Bij eventuele kasttekorten zal BsGW kasgeldleningen a¿¡ngaan.

2,6.4 Bcdn'fwoering

Vcrdccl¡lcutclr
De processen voorwaterschappen en gemeenten ove¡'lappen elkaar ln grote mate en de benodlgde
basisgegevens worden gelUKUdlg voor alle deelnemers opgebouwd. Omdat BsGW de processen

voor alle belastingsoorten integraal uiwoeÊ, zljn de daarmee samenhangende kosten zodanlg met
elkaar verweven dat kosten niet per belastingsoort gedifferentieerd kunnen worden. De uitvoe-
ringskosten van de productleprocessen worden om dle reden toegerekend aan eenduidige, herken-
bare hoofdprocessen. overeenkomstig de organisatieopzet van BsGW. Dit resulteert in vijf primalre
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producten van d¡ensWerlening: Gegevensbeheer en heffen, Waarderen, Innen, Klantzaken en Par-
keerbelastlng. De verdeling van deze kosten over de deelnemers gebeurt hlerna met behulp van
eenheidstarleve n per product va n diensWerlening.

De kosten van de actlvltelten en pr)c€ssen op BsGW-nlveau dle dlenen ter ondersteuning van de
organisatle als geheel (zoals ICT, de ondersteunlng van het personeel en de ontw¡kkellng van
BsGW) worden eveneens als apart product inzlchtel[k gemaaK. Deze kosten zün, zonder arbltralre
ve¡deelsleutels, niet te splltsen naar de primaire prooessen en worden daarom verdeeld naar rato
van het aandeel dat de deelnemers hebben in de kosten van de vijf producten van de primaire pro-
cessen.

Fixercn produdleaantallen ten behoeve van vaststellen ve¡deelsleutels
De verdeelsleutels voor de kosten van de viJf primalre processen zfln gebaseerd op de product¡e-
omvang van de deelnemens: bruto-aanslagbiljetten, aanslagregels, gemeentelljke WOZ-objecten en
klantcontacten. De niet-reguliere belastlngsooft Parkeerheffing - een zogenoemde exoot - wordt
apärt met de deelnemerc afgerekend. Als verdeelsleutel geldt hierbij het aantal aanslagregels.

De bijdrage per deelnemer dient een bestendlge lljn te laten zien. Een jaarlUks schommelende blj-
drage is voor de deelnemers niet gewenst en levert ook bU de voorstellen voor nieuwe toetreders
een velteerde verwachtlng over de te betalen bfdrage en per saldo te behalen voordeel ln de toe-
komst. Afgesproken ls een bandbrcedte te hanteren, waarbinnen de aantallen dle als verdeelsleu-
tels gehanteerd wolden b[ de bljdragebepallng ln de kostenverdeelmethode gefixeerd worden.

l¡ J¡ lah¡l ¡n ¡{a hiil¡aa.^.n>la¡ ¿{a lhar}a\rmr{rr¿*an¡r¡tallan na' laalaamar h r^ãl-¡ll gS CSUEI lll uç sulsug ttvl9çll Uç lvlslvrPtvssLlEalsslllqllgl! lrçr Vgçlrrgr¡rçl llç9l!|E!'svEll, ßgslÐ

deze als verdeelsleutelzlJn opgenomen in de kostenverdeelmethode.

EM 1-btljet
Als basis voor dc kostcnverdeelmethode geldt het aantal bruto aanslagen. Het flnanclële effect van
het gecomblneerd opleggen van waterschapsheffingen en gemeentelIke belastlngen heeft geleid
tot structureel lagere uitvoeringskosten ln de begroting vanaf de invoerlng van deze werkwiJze
(2OL4), wat via een daling van het eenheidstarlef Innen is venrerkt in de jaarlijkse bfldragen van
de deelnemers.

Formaücplen
Ondcrstaande tabel toont het formatieplan van BsGW in perlode 2011 - 2020

Fqr¡ü¡ ln ll¡lodæh p.t?Ccücl 2011 zol2 201t 20ra 20t¡ xttlol6-2020
Sbrfrrr¡d¡ ¡¡tW ,r_Ã ,r-o
IntcA]atlc WOZ-waadcbepa llng Venlo
fô.Ìn.|.¡|. 2lì12

511

3.5

,r.¡ t¡-a t¡¡
Toetrcdcrs 2013
Parkcerôchsting
fñhFCìêrllnn lâlr.n

19,1

215

16-O

ar-Ã l3.. t 2t3 t2t-t
TôêtFdêÉ 2014- t hllt.t 23-O

,r.i It_- ttt_t 146.! 143,3
Toatmderc 2O15 13.8

,r_Ã ¡r-ß t2!^l ttt-t Laô-t tßo_1 130-1

Vanaf 2015 stijgt de formatle van BsGW naar 160,1 fte doordat de personele gevolgen van de toe-
treding van de gemeenten Weert, Eijsden-Margraten, Schinnen, Valkenburg aan de Geul, Meers-
sen, Vaals, Gulpen-Wittem, gemeente Beesel, Gennep en Kerkrade voor de desbetreffende ge-
meente(n) ziln meegenomen in het bestaande formatieplan.
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l{aJcurc projectcn
Als gevolg van de toetreding van de Llbel-gemeenten Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Onderbanken,
Simpelveld, Voerendaal, Maastricht en Slttard-Geleen zijn bestuurliJke afspraken gemaakt over:
. ImplementatleprojectLlbel
- Eerder in dienst nemen van boventallig personeel Llbel-partfien

De beslultvormlng over deze onderwerpen heeft reeds in 2013 plaatsgevonden. De financiële con-
seguenties van deze trajecten raken de reguliere exploltðtle van de bedrijfsvoering van BsGW nlet
en worden daarom niet opgenomen in de financiële begrotíng van BsGW, Verantwoordlng van de
prcJectkosten implementatle Libel en verrekening van de personele meer- of minder kosten als
gevolg van de extra instroom van Libel-medewed<erc per 2ot4, zal separaat plaatsvinden.

I n pßnÊ n lqfte o m I ea Li be I - d etn een lc n

De totale proJectkosten toetreding Libel-gemeenten bedragen € 20.785 mifocn. Deze worden deels
door de Ubel-partfen gedragen en deels door BsGW, zoals uit onderstaande tabel blijkt.

Daamaast betalen nleuwe deelnemerc in BsGW aan de founding fathcrs cen goodwlllvergoeding ter
compensatle van de ln het verleden gedane investeringen door deze drle oprichters van BsGW.
Daar tegenover storten de oprichters een additlonclc blJdrage ln de frlctiepot vân de Libel-partflen.
Ook de verrekening van de geldstrcmen tussen de Libel-paËijen en dc foundlng fathers, blijkt uit
onderctaande tabel,

Bedrrgen x € 1.000
bbl r¡.1 !.aI 20rl 201¡1 zott 20ta 20t

loste 2.OOO l.OOO 1.O00 500 too t00 s00
Communlcrtlêbudoct ovê¡oang I blljct ,to lt5 Its !to 200 200
Prclcdkostrn 2.500 2.500 too 2.000
PclronGþ ñ1dþkosten 1O¡t¿l J¡e, aA9' a.tt¡ t.29t 2.r9t l.Ott
Deslnte0râtle kosten (owrñead) tSat t5{1 1¡ra 1.162 90¡ 131

2oJt¡ 1r,¡ll ctl2 too a.o4 5.t60 3.¡Ot z¡lt

Goodwlll ver!o€dlng s.ogI s.oaa 1.261 t.¡cl 1.261 1.261
Addltbnelc blldraoe oersonclc lllctlckostên -2.12211 -2.!22 -6lr -6t1 -611 -6tl

Financiering
Onderstaande tabeltoont de flnanclerlng van de tfidelljke kosten.

llrdra!¡n x € 1,000
E¡II L¡.| ¡.¡U

sdr¡¡lvoordeel
''ira

c,3r2
lo.rat lttl at2

P.rsônÊlê Hctieoot Llbcf -l.rcl .1.13!
Pa¡so¡p le frldekosten BsGlll -ll.l .lt¡l
nldrlHkr kostcn lmDlmnt¡tlê Llb€l -5¿50 -3.¡75 -1.tt¡
lôdüLLillbÉrl -fO'Il7 .tl7l 4.4r2

De financiering van het Libel-aandeel in de rlslcobuffier, communlcatlebudget en projectkosten (€
3,875 mllJoen) en het BsGW-aandeel in de personele frictiekosten en de voornoemde kosten (€
6,872 mlfioen) wordt vla de afroming van het schaålvoordeel door de toetredlng van de Libel-
partijen verrekend in de jarcn 2OL4-2OL7 met de 22 deelnemers ln BsGW per 2OL4.

De Libel-partijen dragen zelf hun deel van de personele frictlekosten en de eigen desintegratlekos-
ten.

Ontwerp-Begroung BSGW 2016 en I'ilR 2016-2020 påglna 19 van 52



Het proJect implementatie Libel, waarvoor ln totaal € 5,25 mlfoen is vrijgemaakt door alle partiJen,
wordt uitgevoerd door BsGW. In totaal ls door de samenwerking sprake van 62,6 fte personele
bovenformativiteit, waarvan 60,7 fte betrekklng heeft op de Libel-partijen en 1,9 fte op BSGW.
BsGW verrekent daarom € 5,163 van de ontvangen tjdelflke bfldrage van de BsGW-deelnemers
met de Libel-partflen.

&derinÅiey¡st nemen boventallio oetsnæl Lióe;l-oaftllen

Bestuurlijk ziJn de Llbel-partijen en BSGW overeengekomen dat BsGW de vacaturererulmte wefke
ontstaat als gevolg van het natuurlijk verloop bij BsGW al per 1 januar¡ 2014 beschlkbaar stelt voor
plaatslng van geschik, boventallíg personeelvan de L¡bel-partijen, tot een max¡mum van 19,2 fte.

Op deze rnanier wordt een geleldelijke overgang van tiidelijk naar structureel werk gerealiseerd en
tevens de kennis en eruaring van goede vakkrachten voor BsGW behouden. Uitgangspunt hlerbfl ls
dat BsGW hlerb[ geen financieel rlslco loopt. De betreffende Libel-partijen staan om die reden dan
ook garant voor hun aandeel ln de voonruaarde dat de vroegere overname van personeel voor
BsGW budgctta¡r neutraal ls. Eventuele financièle voordelen of nadelen komen ten gunste respec-
tievelfk ten laste van de betreffende Llbel-partlten.

Per 1 Januarl 2Ot4 is uiteindelfk 18,76 fte eerder ln dienst gekomen van BsGW. De dekklng voor
deze kosten ls confo¡m overeenkomt als volgt:
- € 1,5 miljoen ult de buff¿r onvoorzien van het projectbudget implementatle Libel-BsGW
- € 3,4 miljoen uit het ftlctlebudget van de Libel-partijen
. Resterende bedrag uit de garantieafspraak met de Llbel-partljen: jaarlijks wordt het werkelijke

natuurlijke verloop van BsGW plus de werkelijke perconeelskosten afgerekend met de Llbel-
pa¡tfcn.

ln onderstaande tabel wordt de totale formatie die per 1-1-2014 in dlenst ls b[ BsGW weergege-
ven. Ulterlflk in2O22zijndeze fte vla het natuurliik (pensioen)verloop (bU 65Jaar) van de huldlge
formatie BsGW opgenomen in de regullere formatle van BsGW. Bij meer en sneller natuurlijk ver-
loop, zullen deze fte sneller opgcnomcn zijn in de reguliere formatle van BsGW.

Per 1-1-2014 waren er formatief 165,08 fre ln dlenst bij BsGW, waarvan L46,32 fte deel ultmaak-
ten van de reguliere formatie en begroting van BsGW, voor de overlge 18,76 fte ontvlng BsGW een
volledige bUdrage uit het hiervoor door Llbel en BsGW gereserveerde budget.
Vanaf 2015 is de totale formatie verhoogd naar 160,10 fre en zfin er 177,51medewerkens in dienst
bij BsGW.

Mogel[ke meer- of minderkosten worden jaarlijks verrekend met de Llbel-partfen. Hierover zijn
u iwoer¡ngsafspra ke n ge maa kt (via voorschot e n jaarlijkse afrekeni ng).

Huisorllng
BsGW huurt haar kantoorpand tegen een marktconforme huurprfs, lncluslef servlcekosten, huur
parkeerplaatsen en r€staurant,

rr,EEI:f,[Iim
-tlìÌTtrTTrrtIT. D

-FZTI

rrÍ¡f,E
Ætt
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3.6,5 Vcrbondcn partllen
PartiJen worden als verbonden beschouwd indien de ene partij de zeggenschap over de andere
paËU bezlt of belangrlke lnvloed kan ultoefenen op de flnanclële en operatlonele besllsslngen vän
de andere partij (bron: Rlchtlflnen voor de Accountantscontrole, RAC 550). BsGW heeft geen ver-
bonden partijen.
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3 Financiële begroting

3.l Algcmcen
Door uitspraak van de Hoge Raad betreffende de tegemoetkomlng proceskosten - door het af-
schañen van een zogenaamde Flerensdrempel die stelde dat bij minimale waardeverschlllen de
waarde gehandhaafd diende te blijven - ls het rendabel geworden voor zogenaamde WOZ-bureaus
om namens burgerc bezwaar te maken tegen de WOZ-waarde waarbij deze bureaus de tegemoet-
komlng proceskosten kunnen opstrUken. Dit heeft landelijk geresulteerd in een forse stlJglng van
de proceskosten. Zo ook voor BsGW.

Wanneer deze lijn wordt doorgetrokken naar de volgende jaren, zou deze ontwlkkelfng tot een ex-
ploitat¡etekort kunnen leiden van € 450 dulzend tot € 800 dulzend. Ter dekking van de mogelijke
hierboven geschetste meerkosten voor BsGW, wordt het (resterend) schaalvoordeel als gevolg van
de toetreders per 2015 gestort ln een (voorlopige) voorzienlng proceskosten (conform bestuursbe-
sluit d.d. 25-8-2014). Mochten de werkelfke proceskosten uiteindelijk lager zfn dan de ln deze
(voorlopige) voorzienlng gestofte middelen, zullen deze worden teruggestort naar de deelnemers.

In onderctaande tabellen wordt de geactual¡seerde ontwikkeling van zowel de proceskosten als de
(voorloplge) voozlenlng proceskosten weergegeven. Hlerln zljn de variabelen van de tien daad-
werkellJk per 2015 toegetrcden gemeenten - zoals het werkelijk aantalWOZ-obJecten van deze
gemeenten - verwerkt in plaats van de schattlngen die ziJn gehanteerd in voomoemd voorstel.

De onturlkkellng van de prceeskosten ziJn uitgewertt via twee seenario's: een mlnlmele värlent en
een variant dat zlch ln het slechtste geval zou kunnen voordoen.

Hieruit blijkt dat de (voorlopige) prognose proceskosten afuoende is om eventuele extra proceskos-
ten op te kunnen vangen. De geraamde meerkosten bedragen in beide scenarlo's mlnder dsn het
schaalvoordeel dat ls behaald als gevolg van de toetrcdlng van 10 gemeenten per 1-1-2015.

Ondanks het feit dat kalenderjaar 2Of4 is afgelopen, z[n de proceskosten over dit kalenderjaar nog
niet definitief. De kosten voorWloelend uit de bezwaarfase zullen naar alle waarschlJnliJkheid eind
februarl 2015 bekend zijn. De mogelflke kosten ult de beroepsfase zijn momenteel nog ongewis.

LandeliJk (VNG) wordt aangedrongen op een aanpassing van de proceskostenregellng ln WOZ-
zaken teneinde de ulWoerbaarheid van de Wet WOZ te garanderen met als doel om de bovenmati-
ge vergoedlng voor WOZ-burcaus terug te brengen tot redel¡Jke prcportles.

O¡rÐLÌ.lhl¡ür bgl.rrtdro|'¡rD procdo.bn
IInlrn¡b ur¡lrnt 20lt totc zl¡t 2014 20le 2020

fotåâ I vêil, àdrta orcceskostÊn s67 578 590 602 614 626
DêLkiña blnnen .loen êrololtâüe bedmËnd E6Glñt -115 -tt7 -120 -L22 -121 -127
lollrl Yrtrc{lb ql'l Dl$cdrñ|l aJz aút aro ato ¡ltt a99

Cumubt¡ef bêñôdbdê t¡nvulllno beomËnosoost 1s2 913 1.383 1.463 2.352 2-851

Cumuhtbf voorloolac voorzlcnlno Drcccskostên 265 766 t-722 2-905 4.087 5.270
tar- lat- tl0 1.oa2 1.715 2at0

onþ¡l.l.lln¡lD lcgcñodfoilúr¡ præ.*ñtr
Itt¡¡d¡rbvrl¡nt zot¡ zo¡6 2017 20rt 20r9 2020

Totaal vcnv¡drtê Ofoccslostên 852 869 886 904 922 941
Dekldno blnncn êbên êxölo¡tåtle bêomtlno ÈGW -115 -117 -120 -122 -124 -127

fn ,t2 la, 742 79t tla
Cumrfatlef benod lode ¡e nrn¡lllno bêo rotlnosDost 737 1.489 2.256 3-O38 3-835 4_649

Curn¡htlcf r¡oorbDloe voorzlenlno Droccskostên 265 766 1.722 2.905 4.OA' 5.270
shrd .l*hE roodOloc voorde¡úrr a72- ,2t- ¡!t- rtl- 2t2 ¡21
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Daamaast heeft BsGW eind 2014 en begin 2015 een tweetal actles uitgezet met als doel het verla-
gen van het aantal ingediende WOZ-verzoeken en de (geraamde) proceskosten terug te dringen:

- fnvoering lnteractleve vooraanmelding WOZ;
- Aanpassen werkwijze BsGW proceskosten 2015 conform rcaeling voor samenhangende za-

ken Besluit proceskosten bestuursrecht (beide ingangsdatum 1-1-2015).

De effecten hierwan op de ultkomst van de geraamde proceskosten 2015 (en verdere jaren) z¡in op
dit moment nog zeer onzeker, Sowleso zullen eventuele efrecten pas ¡n de loop van 2015 zichtbaar
worden,

Pas wanneer zicht is op zowel de werkellke proceskosten over belastlngJaar 2OL4 als het effect van
door BsGW lngezette actles om het aantal WOZ-bezwaren te verminderen en de voor de komende
jarcn geraamde proceskosten te reduceren, kan een gedegen ramlng opgesteld worden voor de
jaren 2015 en verder.

Gezlen bovenstaande onzekerfieden over de werkelUk ultkomst van de te realiseren bedragen pro-
ceskosten, zijn deze meerkosten (vooralsnog) nlet opgenomen in zowel de geactuallseerde begro-
tlng 2015 als de (ontworp-)begroting 2016 en verdere Jaren. Wel zijn de geraamde meeltosten
zlchtbaar gemaakt in de volgende paragrafen plus de dekklng voor deze eventuele tekorten via de
(voorloplge) vooziening proceskosten.
Er ls hierbij uitgegaan van scenario 1: de mlnlmale varlant.
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3.2 Overzicht baten en l¡gten

BGdôOcn x € 1.000 fobd.
20la

¡.¡tta
20r5

¡r¡ñrür3
?TAC

Iorl¡¡uprrpectl¡t
201 zota 20rt 2020

bruto lonên

sodalc lastcn

ovêrlge personeelskoste n

Dersoneel derden

7-447

2.031

548
tì

8.719

t0
777

2.327

I

8.970

2.373

9.150

2.427

s88
n

9.333

2.469

599
n

9.519

2.518

611
o

FrÉrI hkûrhn iô ôtt 12-1St ar-¡i1 12_ôl¡e
lluln¡rllmkrtrn c22 ,,? 7aa ¡ol
lllchrllvh¡ko¡brr Ita ,af ,ßl ,31
ET-kEbn t-ûor , _l ,4, , l3a 2-206
druhrverk
prlnVkopþerwerk

portl

telelbnle/dataomrrun lcaUe

lncassokostên

kostcn brongcgcvcns

dlenEtcn door derden
ôvêrlôê ôôêrätbn€lÊ kôßtêñ

15

t7t
655

43

0

2t4
974
t?o

407

451

259

11

182

st7
24

0

4ts
460
,no

1t
185

527

24

0

423

469
274

11

189

538

23

0

432

478
27.7

2-172 t-lt6 t-ast l -tto
àlgetÉnê kosten
oñvoorzlcn

272
n

249
aÃ

25+
7l

264
-ra

270
a¿,

275
tß

llmn kubn ,tt tto tlt tt lta 3a6 tE2
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I
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a)
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a)
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a)
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?2

hnk- ¡n nnbkôn ,ra ,74 ,ata tlo 2e3
lmvmdmn ¡¡n vm¡d¡nlnmn fì â at o o
bl¡ l¡lrl tl ala 1r-llt) at 

^ltt
t7-ra¡ f t-oce tl-atß

lrr Lßl' llañda Lôcf.ñÐ¡{r r¡+l¡ o -335 -13E -??F -??5 -??E
Îât¡¡l lrri.ñ ta-ara l]1., La-raz lr_îr, Ittla L?-?aa fa-rta

lrnboànn¡bn ßt It It It tt rl 1t
EsG1lÍ dbnsten rån deldcn
DþrioF ônhrndçtan

0

n

0

o

0

o

0
n

0

n

DLilLñ ¡rn d¡¡d¡n o lt o ô û al at

¡lldr¡cn urñ d¡¡tn ,.lt o ô ô o o ô
O t..llt¡l s.ruôlûlñ.*ô.Þr 2-ltl a_14,, ,147 , t?t 2.tt7 ,-lt ,_L2,
lüt b¡tfl 2ta, 2_raa t r¡.o 2-laa 2-t¡¡ ,_.aao t l¡o

Fffill-rsrl
It
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3.3 Toclichtlng op dc batrn cn l¡rüen

l¡.tcn
Ætsp,nælskosten
Uitgangspunt voor de berukcnlng van dc personeelskosten is het formatieplan, Voor 2016 ls dlt
geÍndexeeld met 296. De formatie bestaat uit 160,10 fre. De staat van personeelslasten is als apar-
te bfilage opgenomen.

Huisvestingskosten
De hulsvestlngskosten bestaan grotendeels uit de huur plus servicekosten dle BsGW betaalt aan
WBL voor het gebrulk van de gebouwcn cn dc bedrijfiskantine. Doordat BsGW in een meer stablele
fase verkeert - ook qua aantal medewerkers - ls het hulsvestingsplan van BsGW herzien. D¡t heeft
zich vertaald in lagere huisvestingskosten per medewerker ten opzichte van de begrotlng 2015 en
eerder.

Daarnaast ls er nog een post begroot voor klelne aanschafen onderhoud van lnvcntarls.

AfschrlJvlngskosten
De aßchrfvlngskosten van BsGW hebben voomamel[k betrekklng op de geactlveerde ICT- en on
ganisatieontwlkkellngsproJccten. BsGW voert het integrale prooes van de belastlngheff¡ng en lnvor-
derlng ln grote mate geautomat¡seerd ult en zal daarorn lnvesteren ln lCT-projecten om kwaliteit,
contlnultelt en efflclency te kunnen garanderen,

In hct meerjareninvesterlngsplan (MIP) ziJn lnvesteringskredieten opgenomen van € 300 duizend
per jaar. Daarnaast worden kosten voor grote aanschaf en vervanglng van lnventarls geactlveerd
en jaarlijks afgeschreven.

De staat van vaste activa en onderhanden werken ls als bUlage opgenomen

ICf-kosten
Wegens de grote mate van automatiserÍng van de prlmalre processen, worden de lCT-kosten -
naast de (ICT) aßchriJvingskosten - als aparte post weergegeven, De lCT-kosten bestaan voorna-
melflk ult Jaarl[kse onderhoudskosten ICT plus de kosten van het ultbesteden van de ICT-
infrastructuur en -beheer opgenomen. Door het optimalisercn van dlverse lCT-toepasslngen blnnen
de bestaande contråcten, worden lagere lCT-kosten gerealiseerd.

Daamaast is een bedrag opgenomen voor klelne aanschaf soft- en hardware.

Opentlonele kosten
Operatlonele kosten omvatten de overlge met de operatlonele prlmalre prooess€n samenhangende
kosten, naast de aftchrfvings- en lCT-kosten. Gezlen de omvang van deze kostcnpost, worrdt dezc
verder gespecificeeld naar voor het prlmaire proces belangrijke kosten.

Er hebben zich geen belangr[ke ontwlkkelingen, zoals aanbested¡ngen, voor gedaan slnds de ac-
tuallserlng van de begroting 2O15 dle medlo 2014 heeft plaatsgevonden. Voor 2016 ¡s uitgegaan
van een kostenlnf,atie van 2o/o ten opzichte van 2015.

Ngemene kosten
Kostcn zonder oorzakelfik verband met de primaire pnocessen zijn algemene kosten. Naast huls-
vestlngskosten dle apart wordt vermeld, worden de algemene kosten hier weergegeven, Hierin zijn
de advertentie- en reclarnekosten, äc@untantskosten, advieskosten, abonnementen en lidmaat-
schappen, verzekcringcn, facilitaire kosten als kantoorbenodlgdheden en vergader- en representa-
tlekostcn, uitbestedlng van de salarisverwerking en eventuele overlge algemene kosten opgeno-
men.
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Ook hler hebben zich geen belangrflke ontwlkkelingen, zoals aanbestedingen, voor gedaan sinds de
actualisering van de begroting 2016 die medio 2015 heeft plaatsgevonden. Voor 2016 is uitgegaan
van een kostenlnflatle van 2% ten opzlchtc van 2015.

De post onvoorzien is begroot op O,4Vo van bruto-exploitatielasten.

Enk- en ænþkosten
De rentekosten betreft de r€nte over de ¡nvesteringskredieten en de wettelijk door BsGW te ver-
goedcn invorderingsrcntc.

In de begroting 2016 is het reken-rentepercentage verlaagd van 4,5oÁ naar 2,59h. Gezlen de ge-
rlnge geraamdc kasgcldlenlng, ls het cfñ¿ct op dc totale netto-kosten gerlng.

B¡tCn
Rentæpbrcngsten
BsGW ontvangt vanaf elnd 2013 geen rentevergoeding meer voor de dagelfikse positieve saldi op
de hefñngenbankrekeningen door de invoering van schatkistbankleren aangezlen de posltleve saldi
dageluks afgeroomd naar de schatklst. De staat vergoedt hleruoor (nagenoeg) geen renteopbreng-
sten.

O p b re n g st ve rvo þ I n g s ko slen
De werkelijk geînde vervolgingskosten lopen direct via de exploitatie van BSGW. De venvachte net-
to opbrengst vervolgingskosten in de begroting en meerjarenraming wordt gebaseerd op een reëel
lngeschat bedrag gcrelateerd aan dc aantallcn tc vcrsturen aanmanlngen, dwangbevelen en overi-
ge aanvullende dwanginvorderingsacties op grond van de kostenwet,
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Bfjdr.gGn dcclnom¡n

De bUdragen per deelnemer voor de door de desbetreffende deelnemer in de samenwerking onder-
9eb¡"chte taken voor het begrotingsjaar 2016, worden ln navolgende tabel weergegeven.

Bcdragen x C 1.000 L¡rtlblr
DlUdn¡r

Tüdcluh lilto

Watcrschto Rocr an ôva¡rn¡¡s ) a)î ßE¡ 2-9'r1
Wrtemrfi¡n Parl ¡n MrrqvrlLl t-3r6 a7A I ßOn

G€nxrntc V¿nb I ¿nn 12î l -son
Gbñr.ñÌ. n m.ñ .1)ô ?n l5s
Gamant. Nrdrlrra.r+ t50 Àe too
GênEentc Rôêrmônd sn7 170 ,87
GGrmant€ Beek r50 5n tn^
Garnantê L.udâl ?IE lî2 a1',
GêmÊêntê Nuth t?l A' t7a
Gertlanta Msåsdôuw 232 'r1 303
GcnËênte EcJrt-Su¡t¡ rpn ?nd 95 3(¡0

Êcrrcntc Rocrd!Ln l qf¡ 61 26t
GêarËanta Peel en MrEc ?nñ 724 En¿

CþnrentÊ Steln ?q? 72 a)a
GÊnlanta Bnrn3arm 2eE ,Á ?23
Ganxcht€ l-l.cdcñ e75 7S 1 n5á

Gþrrlcntê l¡ndore¡f ¡ß¡ în 3qa
GêñDanta Ond¡rhrnl¡en 76 G n)
GanËent Slrnelv¿ld rôs s 71,!
GcrËêntê Vocrundaal 1lß tn 127
Perl(6tr.l êÀRD o 41\ ¿t(
GcnÉcntê MEastrdrt 1 )'rt lle 1_Sn5

Gen:entc Sfü¿rd&lccn 1_Ol5 ¿L)1 7 ¡Á7.Â

Geflllnta Wrert 41 1¿,)

to 322
Galllanto s.hlnnrn 12t t? l?¿

GcrËahtc V¡lkanbum lßq t1 17n

Gc|mênte Mêêtrscn t?o ,E 2â¿

Gþmêcntr Veâb I tß in lrn
Gentant¡ G¡Jlb.ñ-wfü.m l?t to 1¿''
GGrr!êntr Bc.scl t?ß tl 746
Grffrcnte Genneo lAl 1a 1Ê4

etr!ânte l(crknda t?t 61 ßnr
fofrrl hùb tlldr¡r la llt t-ata la,_a.,

De bruto-bfdrage van de deelneme]s voor het begrotlngsjaar 2016 is e L8,451 mt[oen. Hierin zit-
ten ook de tijdelijke bljdragen 2016 verdlsoonteerd voor het lmplementatleproJcct Ltbel-BsGw (€
2,687), de lmplementatlekosten toetrcders 2015 (€ 231 duizend), de tegemoetkomlng frict¡ekosten
toetreders 2015 (€ 450 dulzend) en de (voorloplge) voozlenlng proceskosten (€ 501 duizend)
v¿rdisconteerd.

De netto regulicrc biJdragc voor de explottaUe 2016 ls € 14,Sgg miljoen

ftr,yerp-B€grotlng B6GW 2016 en ittR 2016.2020 paglna 27 vrn 52



Productcn
De volgende tabel geeft weer hoe de netto-ultvoerlngskosten u¡t de begrotlng 2016 zijn toegewe-

zen aan de v¡f producten en 1 sub-product (exoot) van dlensWerlenlng. Per (sub-)product wordt

de verdeelsleutel genoemd waarmee de netto kosten worden omgeslagen naar een tarief per pro-

duct.

De verdeelsleutels voor de kosten van de vier primalrc processen plus dc nlct-reguliere belasting-

soort parkeelöelasting, zíjn gebaseerd op de prcductlcomvang van de deelnemers. De kosten van

het product Ondersteuning&Ontwikkeling worden omgeslagen naar de deelnemers op basis van het

aanàeel in de kosten van de vler producten van de primalrc pnocessen plus hct sub-product Par-

keerbelasting.

Tàñef 2016 ts na begrot/r¡4swilz¡glngen den gmeentelllke toet¡pderc 2O75. ì'lct evcntuclc toekomstlgg nþuwc
loeùrdaÊ 2016 is gccn rckcnlng gehouden.

3.4 Ultcqnzetting vrn d¡ flnrnclðle Po¡ltlc

31.1 ¡ñYGdtringcn
Voor hetJaar 2016 is in het MeerJarenlnvesterlngsPttgramma (MIP) 2016-2020 een krediet voor

innovatie en procesoptlmalisatle opgenomen, In het laatste kwartaal van het jaar voorafgaand aan

het begrogngsjaar, benoemt BsGW de deelprojecten voor het investeringskred¡et 2016.

Het MeerjarenlnvesterlngsProgramma is als bijlage 1 opgenomen.

3.1.2 Fin¡ndorlng
Voor een nadere toellchting op de financierlng wodt venvezen naar paragraaf 2.6-3.

3.¡1.3 Stand en vcdoop rc..rut¡ rn voorzlcnlng
Op basis van de risicoanalyse en de reeds opgebouwde reserves, behoeft het weerctandsvermogen
geen aanvullende stortingen.

Ter dekklng van de mogelijke extra prcceskosten voor BsGW wordt vanaf 2015 van het (resterend)

schaalvoordeel als gevolg van de toetreders per 2015 gestort ln een (voorlopige) voorziening pro-

ceskosten (confiorm bestuursbeslult d.d. 25-8-2014). Mochten de werkelijke pnoceskosten ultelnde-

lijk lager z¡n dan de ln deze (voorloplge) voorzlenlng gestorte middelen, zullen deze worden terug-
gestort naar de deelnemers.

Prffir zotJ ffi Ld fÙl¡ott 1É20rt Lrtr 2ofa trrll tol¡

lrDrd¡nn c I Cne 5e1 ¡rnlrl wOZ{b¡cLn
-T
e 6-97 c 6,9' a 7-66 u.a3

lnnan e 390.13!. ¡nlll bllbtt!n t 2eq-eat f d- € o.30- e O.1¡t. c o-16

c a-62'r.274 42,29 e 5,94 e 5-Sa e 6.50 ¿ 9ß2
trdcrrbåbalno C 2¡ß_?7e 31.1t5 ee.15 € 9¿5 t 9-5tl € 1õ.29
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3.5 HocrJerunramlng 2016-2020
r c 1.000

201il lotD

Pc'tonr!l¡kostÊn to,o27 I 1.579 1 1.686 11.919 r2,158 L2.101 t2.u9
HubYÊit¡r¡koitên 622 802 7¡13 757 773 7Aø 8{){
Aßcñ¡üvfngkostcn 15¡ 261 26t 26t 261 261 26r
ICT*ostcn 2.091 2.096 2,03¡ 2.O75 2.r20 2.163 2.206
Chrrñ9. opGràt¡on.þ koston 2.7r2 1.71t 1.745 t.7€0 1¡16 1.852 1.8t9
A¡gcriÈnc ko¡t3n 272 31q 325 33t 330 ¡t5 t52
Brnk- ên Êntakosten 276 280 275 219 281 28e 295
ïocYorghgcn ran yoo¡z JGnlroGn f c 0 0 0 I 0
lb¡dbr lt.ara fr-¡at L7.Or2 tÆ, 1r.tt0 11.0t¡ 1a¡¡t
f¡¡k¡tclcnde kottrnrcdudh 0 -300 -a¡E -335 €35 -335 -335
lûlr.l lrh,r lt.ala ac-ra, ta-t!t t .or2 tr-aru t .rq !t-12!

RcntropD'tngtên 62 t3 t3 13 131 r3l 13
DlGnBt.n ran d¿lürn 0 0 0 ( ololo
Bfdragen y¡n detden 2t1 0 0 0 olol-
tpbrungst vervolglngikortGn 2.17¡ 2.tt7 2.Lt7 2.117 2.1?tl 2.tt7l 2.137
l!¡.1¡.¡lr 2¡t 2.1¿lÐ 2.taa 2.L¡ 2.r¡ttl ¡.ratl l.t¡rt

lt'?T]

tvltct5añrD R¡er cn Ov¡mrs 2.¡t9l 2.32, 2.320 2,373 2
WrtalßdrrD Pe!l ¡n llrr<ull.l 1,112 1.3r7 1.316 1.3¡16 I I
ClnÉcnt! Vênþ ¡.60( 1.4¡9 1.t88 t,521 1 I
ÊÊilantê thÉâñ 13' tzo tzo 123

Gêmcntc l{adêilêèrt r6¡ 150 r50 153

GrtÈrntr nôrmnd 6v s¡7 587 60r 6l{ 62g1 64r
Gem.nt B..k t6¡l 150 150 153 'l 160l 164

t12 ¡15 315 322 330 3371 3¡ts
C.r:.ntc l{ut¡ 14 13t l3t lJ4 T?7 1401 L4
Grñante llrrsoouÍ 252 233 232 238 z13 2491 2s4
Grmlnte Edrt4í.Lrrñ 329 !(x 3fx 31t 318 3261 333
Gcrrlanta Rôardrbn 216 t99 t99 20! 20t 2131 2tt

¡u3 380 380 386 39t 4061 4¡5
ÈIllcntr Strtr 2tt 253 253 25ß 264 2701 276
Gâmantr lnrnr¡r¡m 323 29¡ 299 306 3r! 32ol 327
GaaEanta ll.lrlrn 1.059 916 9r! 999 1.020 r.o.Hl t.o67
Glmaîta l¡ñdôã.f 396 368 36¡ t7c 3C! 39.1 403
6añcnta Ond.16rnten a2 76 7C 7t et srl ¡i

rt4 106 to.5 10t 1lC rr3l rr5
CcnËcnta ìrDêEndrâl 127 118 118 r20 123 L26l 129
Prrlctrd GflD 0 0 0 0 0 ol o
Gamantr Hrrtrldrt 1,372 L,272 r,2rt 1.30r 1.!30 r.36rl 1.392
G!nìcÊntÊ Sfü rrd-c.lr.n 1.097 r.0r6 1.Or¡ 1.03¡ 1.062 1.036l l.rtl
6êñinta Wa¡rt 0 499 498 510 szl s3!l 545
GþrEGntc Ellsden-ilam n tcn 0 293 293 300 307 3r4l 32r
Gamcr¡ta Sdr¡nn.h 0 L2t L27 t2a t2â lzgt ßz
¡mrantc V¡lk¡nburo 0 165 165 r69 t73 L771 181

0 2!9 2!! z4 250 2s6l 26r
GÊnìÊÊntÊ ìtr¡h 0 110 118 12t t23 t26l t29
Êtñanta Gùb.ñ-wnt.ñ 0 lt7 tt7 Lq L4,3 t.rl r5o
Gam;ntc 8r!¡.1 0 136 rì6 13q 142 rasl r.8
CG-GentÊ Grnnao 0 1tl L7t t75 t7c rsrl r87
¡êmlntc lþ¡Ind¡ 0 539 530 551 563 5761 s8e
f.-löünr r.!-t!t 1¡r-E¡l r¿.¡aa ta-art t¡.24¡ t¡.6r¡¡ r¡-¡rô
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Toellchtlng op de mecrlarcnbcgrotlng
In de meerjarenraming 2OL6-2O2O is voor het doorrekenen ven de kostenontwlkkellng rckenlng
gehouden meteen índexering van2olo op de personele lasten en de lngekochte materiële kosten en

diensten. Afschrijvingskosten en rentekosten zijn niet onderhevig aan inflatie. Bij de berekeningen
van de rente op investeringen is voor de komende Jaren ultgegean van een rentenlveau van 2,5Vo.

In de begroting 2015 en eerderJaren ls als rekenuitgangspunt uitgegaan Yãî 4,5o/o.

Op de baten vlndt geen lndexedng plaats.

BsGW heeft zich gecornmitteerd aan een taakstellende kostenreductie van 109o in de jaren 2OL2'
2016 en zal daarom de kostenindexering van gemiddeld 2'*6 per )aar niet door¡ekenen aan de

deelnemers. Dit betekent dat de totale jaarlijkse bfldragen van de deelnemers niet mogen toene-

men, Om dit te bewerkstelligen dient BSGW te zoeken naar mogelijkheden voor verdere effìclency-

verbeteringen van de werkprocessen. BsGW bevindt zich tot en met 2016 ln de fase van groel,

opbouw en ontwíkkellng. Vanaf 2017 gaat dlt over in een fase van stabilisatie en (pro-

ces)optimalisatie.

In de begrogng 2011 is berekend dat de taakstellende kostenreductle voor de jaren 2OL2-2OL6
jaarlijks € 179,000,- ls. Over een periode van 5 jaren betekent dit een totale taakstellende kosten-
reduc¡e van € 995.000,-. BsGW dient deze kostenreductle ulterlUk ln 2016 te hebben gereallseerd'

Door nieuwe toetreders stijgen de totale netto-kosten van BsGW.. Ook voor kostenindexering over
deze extra netto-kosten geldt dat BsGW deze niet doorberekent in de bijdragen van de deelnemers.

Zoals eerder vermeld worden alteen de tinanciële consequenties van zekere ontwikkeiingen en be-

stuursbesluiten in de begroting meegenomen. Tijdens het begrotingstraject 2011 heeft BsGW een

kostenreductieprogramma doorgevoerd en ziJn de opbrengsten (met name opbrengst ven olglngs-

kosten) verhoogd, waardoor de netto kosten van de startbegroting ãOlL zijn verlaagd met € 1rl7l
mllJoen, Door nieuwe inzichten op bepaalde onderdelen zijn in de begrotingsrcnde van 2012 de

netto lasten voor 2012 verder verlaagd met € 66.000, -, met een blfvend efiect voor de Jaren
daarna. Hterdoor heeft BsGW ln 2011 en 2012 de netto kosten ln totaalverlaagd met€ L,237 mil-

Joen.

In 2OL2 zijn de gemeenten Bergen en Nederweert toegetreden tot BsGW waardoor de bÜdragen

van de deelnemers met € 229 duizend daalden ten opzichte van de oorspronkelijke blJdragen.

In 2013 zijn de gemeentgn Roermond, Beek, Leudal, Nuth, Maasgouw, Echt-Susteren, Roerdalen

en peel & Maas toegetreden waardoor de bljdragen van de op dat moment vflf zlttende deelnemers
plus de echt toetredende gemeenten vanaf 2014 dalen met € 1,485 miljoen.

InZOt4 zfln de gemeenten Steln, Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Onderbanken, Slmpelveld, Voe-

rendaal, Maastricht en Sittad-Geleen toegetreden. Het totale schaalvoordeel wat hier mee 9e-
moeid ls bedraagt voor de zittende deelnemers plus de gemeente Steln € 2,739 miljoen- Dit

schaalvoordeel zal in dd jaren ZOL4-2OLA worden ingezet ter dekking van de implementatiekosten
van de lJbel-gemeentcn.

per 1-1-2015 zfn de gemeenten Weert, Eijsden-Margraten, Schinnen, Valkenburg aan de Geul,

Meerssen, Vaals, Gulpen-Wlttem, Beesel, Gennep en Kerkrade toegetrcden. Het totale schaalvoor-

deeldoortoetreding van deze 10 gemeenten bedraagt €L,L82 miljoen. Een deelvan dit schaal-

voordeel zal ln 2015-2017 (aflopend) worden ingezet tertegemoetkoming van de frictiekosten van

de 10 toetreders, een deel zal in 2015 en 2016 worrden ¡ngezet als bijdrage voor de implementatie-
kosten van deze 10 gemeenten. Hct resterende schaalvoordeel wordt - conform AB-besluit d.d. 25

augustus 2014 inzake ontwikkeling proceskosten 2014 en verder jaren - (vooralsnog) niet tot uit-
drukking gebracht in lagere bijdragen maar opgenomen in een aparte voorlopige voorzlening pro-

ceskosten in afwachting op de duidelijkheid op de daadwerkelijke Proceskosten.

Dit betekent dat de totale, cumulatÍeve verlaging van de netto-kosten van BsGW vanaf 2011 op-

loopt tot € 8,136 miljoen ln 2016. Dit beeld is in de navolgende tabel weergegeven.
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ICbrrUù¡Gü¡ (ùdrErl rrm)) E ¡|ld¡E Toll.l
¡ri¡¡ll¡20lt 2012 201! 20ta 20lt 2oaa

Taakstcllcndê koste nrcducHe (2%)

Extrâ 2(}6 door nlêuwe toetreders

Schaa lvoodeel toetrede rs 2012

Schaalvoordeel toctrcderc 2013

Sdraa þoordeel toêtred e rs 20 14

Sdta a lvoordeel toetrede ¡s 2015

Extra kostenGduct¡e 1-t7l

179

229

sel

179

25

888

tt9
103

597

2,665

L79

L2t

75

1.182

t79
L2L

895

370

229

1.485

2.739

1.182

1-237
föbk¡ür¡d¡d¡ 7.-tr'' tc¡ c'.t l-tÍa t_tta tLrtl ¡-tt6

In onderstaande tabcl wordGn dc flnanclëlc gcvolgen van de bovengcnoemde nctto kostcnruducties
plus de inmiddels vastgestelde begrotlngsw[zlglngen zlchtbaar gemaakt ln relaue tot de ontwtkke-
llng van de totale bijdrage van de deelnemers.

BestuurlUk ultgangspunt bil dc oprichting van BsGW: de bijdragen van de deelnemers in BsGW
zullcn van 2012 tot en met 2016 nlet stUgen als gevolg van de taakstclllng. Vanaf 2017 zal de in-
dexerlng op de begrote kosten, worden doorberekend aan de deelneme¡s.

onulltulh¡ tË.| Þu.r.ot óG.¡il.ñtll OnÐllfrrllr¡
llldm

Y¡¡frtblù Hlù.c 2OlO ¡¡nltulr - utl G lo-ol2_aco
Vêrsdtulvlno WOZ-blldraoe water¡chEooen

lrlb ko.¡n 2010 c aAt'.-tì,
Yerlaolno nêtto kôsteh 2o11 L 1_77o 6AA

VËldth tldlmn 2O11

€

€

603.029

516.479

G t.2a¡¡oo
Vedaclns nêtto kostcn 2012 € 65-500

a t.ito-roo
Overhevellng WOZ-wâa rderingstakên Vênlo

ToeurdelE 2012

Sdtaalefrecten toetreders 2î72 on n.Ìtô ¡r¿ìG¡.n nclìu, f ?2A qnn

Yñllb tftft¡on 2O12 rr È.ôr-rllr- c l.rle.¡oa c 22t-sor c t¡tl-o¡o
2013

pad<cêrüelôstlng

2014 plus l-bluet

€

€

4.028.268

342,t76
€ 1.485.150

c a.t o-u c t-¿t¡_rto c to.¡¡c-2ca
e 4.844.47

e 2-739-0'21
YüfdÒ Èlldr.n 2ûLi¡ n àr¡r- rlfu- G attLl, c 2_rtc-aul
ToÊtËdc1Ë 2015
Sdta¡leftcten to.tÉdêrs 2O15 on ñâltô kô.t ñ RGêw

Q 2.1L7.248
€ cçl aqo

Yffildr bll.hrÊ.2o1! nl b¡¡. rllz. c ,tfr-r^t c c¡l'^.ea G ta.alr.tßa
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B¡il¡gc 1: llrcrttrcnlnve¡teringrPrcgrrmmt ! ËIp 2016-2020

Innovaüe e n Prcæsoptlrna lb8tle 300 300 300 300 300 1.500
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Biilage 2: Rekenuitgangrpuntcn Begrotlng 2016 on HJR 2016-2020

In de begroting 2016 en de meeflarenbegrotlng 2Ot6-2O20 wordt gerekend met de volgende uit-
gangspuntcn:

)î16 )î7'' 2î7 2ôí A )î)17

A

B

lndaxerlng salariskosten 2% ZVo Zalo zoh zoh

lndexcrlng goadcrtn en d¡ensten zalo zoyn 2% 20h

o%

2,5%

F afbchruvlngstennltn
autornatlsering

Inventarls
lmrnaterlele actlva

2olo

0o/o

2,5o/o

o%C indexerlngopbrengsten o% o%

D rente kredleten / lenlngen lang 2.5% 2,59ô 2,5qi

E r€serves en voozlenlngen þstl3e actudl¡qhg

Sresr

OJÉ
<5rrr

õJrt

¡þf

<5tsf

õl¡r
ol¡ü

<õþt

õJáü

OJEr

< sþer

6FE¡

Ots¡r

<6Jsr

G onvoozie!- - 
-.-. 

0.4% 0¿¡19ô 0,49ô 0,4% 0,4%

A. Indexering sâlar¡skostcn
Het gemlddelde percentage van de loonvoet overhcldssector van de afgelopen drie jaren volgens
het Centraal PlanBureau is 1,99ô. Voor deJaren 2016-2020 ls reken¡ng gehoudcn met een inflatie-
corÎcctic van 2Vo om zo ccn stablele (meerJaren)begrot¡ng te bewerkstelllgen.

B. Indexering goederen en diensten
In dc bcgrotlng 2015 en de meeflarcnraming 2015-2019 wordt rckenlng gehouden met e€n lnfla-
tfecorectle van 2olo, gebaseerd op de ontwikkeling van de ConsumentenPrijslndex van de afgelo-
pen jaren volgens het Centraal PlanBureau.

C, Indexering opbrengsten
De opbrengsten van BsGW worden nlet getndexeerd. De bankrente, opbrengst vervolgingskosten
en lnvorderlngsrcnte worden realistisch geraamd.

D. Rente kredleten/lenlngen lang
Investeringen worden afuedekt via financierlng gelIk aan het aÊchrijvingsterm[n;-meestal 5 jaar'
Het rentepercentage voor een S-jarige lening bij de Nede¡'landse WaterschapsBank (NWB) ten tUde

van het opstellen van de begroting isO,70lo. Voor 2006 ls de inteme rekenrente daarom verlaagd
naar 2,596.

E. Reserves en voorzieningen
JaarllJks wordt op basls van de rlslcoanalyse het benodigde weerstandsvermogen berekend. Op

basls hiervan wordt het al gevormde vermogen aangevuld of afteroomd.
Voor voorzlenlngen geldt een JaarllJkse actualisering van doel en benodlgde omvang.

F. Aftchrljvingstermljn
Voor act¡va die gedurende het lopende jaar in gebrulk wolden genomen, start de afrchrflvlngsperi-
ode I januari van hetJaar erop.

G. Onvoozlen
Het budget onvoorzlen wordt gesteld op O,4Vo van het bruto-bcarotlngstotaal.
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Curulthvtn pü 31-12.2O18
A!tuIûfwil. 

^i..h'|tu|ft

vütê lctlrl (ollw)

væte actù! (Ol{Ul)
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€:t¡to.froo CO

¿ t-¡rttl 4 r-a rrt
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-c 300,000
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e0
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llflrgc 3: Str¡t van lmmatcrlële, materttlc, flnrnclÖl¡ v¡¡tt rcttvr cn ondcrù¡ndcn werk
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BiJlage 4: Staat YEn Yact€ schuldcn

BsGW heeft (vooralsnog) geen vaste schulden
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Bflage 5: St¡¡t yrn n ¡GFvcs en voolzlcnlngcn

lnltleel gestort weerstandsvernogen 385
Resultaat 2011 508

-to2
-t

Resultaðt 2012
Resultaat 2013
Resultaat 2014 (nog nlet bestemd) 0

Resultaat 2015 (bcgrotlng) 0

Iaoru¡r 3t-12-2Ola 6t
Resultaat 2016 (bcgroting) 0

R!.opcr t1-12-201¡ 6L'

Bestuurlijk is afgesproken dat BsGW beperkte reserv€s aanhoudt, in de vorm van een weerstands-
reserye, zodat BsGW operctlonele rlslco's zelf kan opvängen zonder te hoeven terugvallen op de
deelnemerc. De benodlgde omvang wordt gemaximeerd op het bedrag dat voortvloelt ult de rlslco-
analyse. Het meerdere wordt afgedragen aan de deelnemers naar rato van het aandeel op basls
van de kostenverdeelmethodlek. BU de oprlchtlng ls het weerstandsvennogen op basis van de risi-
coanalyse vastgesteld op € 385.000,- (ca. 596 van het begrotlngstotaal) en gerealiseerd middels
een bodemstorting van de drle foundlng fathers van BsGW.

Het posltlef rcsultaat 2011 is door het bestuur van BsGW toegevoegd aan de reserves van BsGW
om slagvaardig de realisatle van de met het bestuur afgesproken groe¡strategie van BSGW te kun-
nen nastreven.

De bestemming van het negatleve resultaat 2014 ad -/- 35 duizend is nog n¡et vastgesteld door het
Algemeen Bestuur. Derhalve is er geen bedrag opgenomen ln bovenstaande tabel.

x € 1.000

Vootdcnlr¡on 3 1 - 1 2-2O 14 o
Toevoeglngen 265
Ontrekking e n (minlma le va ria nt) 452
Yoozlonll¡on 3 t -1 2-2O 15 -t8,
Toevoegingen 50r
Ontrekklnsen (mlnlmale variant) 461
Voorzlonimpn 3 1 - 1 2-2O I 6 -La7

Ter dekklng van de mogelijke extra proceskosten voor BsGW wordt vanaf 2015 van het (resterend)
schaalvoordeel als gevolg van de toetreders per 2015 gestort in een (voorlopige) voorziening pro-
ceskosten (conform bestuursbesluit d.d. 25-8-2014). Mochten de werkelflke prcceskosten uttetnde-
lljk lagerzijn dan de ln deze (voorloplge) voozlening gestorte middelen, zullen deze worden terug-
gestott naar de deelnemers.

In bovenstaande tabel zijn de verwachte extra proceskosten volgende de minimale varlant opgc-
nomen, plus het rcsterend schaalvoordeel toetreders 2015 voor kalenderjaar 2015 en 2016.
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Eilrgc 6¡ lcrekenlng varr hct rsntc-omclæpcrcent g.

Slnds de verzelfistandiging van BsGW is geformallseerd, kan BsGW deelnemen aan het geldverkeer,

is een eigen bankrekening geopend en kunnen kort en/of langlopende lenlngen aangegaän worden.

Voor de begrotlng 2016 wotdt een lnterne rekenrente van 2,5o/o gehânteerd.
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Bijlagc E¡ Toellchting oP de kogtenverdeelmethodiek
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l Algomocn
De netto exploltatlekosten van BsGW worden gedragen door de deelnemers jn BsGW. Om deze kos-
ten over de deelnemers te verdelen, maakt BsGW gebruik van een methodlek waaröU de kosten
toegerekend worden aan prcducten van dlenstverlenlng, aansluitend op de procesmatige organisa-
tieopzet van BsGW.

Omdat BsGW functloneeÉ als ecn kostcnbesparende ultvoerlngsorganlsaile voor haar deelnemers ls
een efficiënte procesinricht¡ng en ê6n geoptimalise€rde applicatlearchltectuur essenfleel. De gege-
vensverwerkende processen worden hlertoe voor alle deelnemers lntegraal uitgevoerd en hebben
een hoge automatlserlngsgraad. Kosten worden niet productspecifiek gemaakt en kostenlnformaue
is als gevolg hiervan n¡et per belastingsoort beschikbaar.

De kosten van activiteiten op BsGW-niveau die dienen ter ondersteuning van de organlsaüe als ge-
hecl (zoals de ondersteuning van het pcrsoneel en de doorontwlkkellng van BsGW) worden als apaft
product inzichtelijk gemaakt, omwille van êen betere sturing, controle cn beheerclng van deze kos-
ten. Het doottelasten van deze kosten, vla allerlel verdeelsleutels, aan de primaire producten zou
alleen maar lelden tot een vertroebellng van het lnzicht in de kosten van de prlmalrc producten. De
aard van deze kosten maakt namelijk dat ze niet te splitscn zijn naar de prlmalrc pnocessen.

2 De mdhodlok vrn kctcnucdcling
De basls van de kostenverdellng wordt gevormd door een reële en transparante begrotingsopzet.
Het noodzakelfke lnzlcht om te komen tot een pragmatische en voor de deelnemers eerlfke toerc-
kenlng van kosten wordt verkrcgen door gebrulk te maken van een kostenplaatsenstructuur die
aansluit op de prucesmatige organisatieopzet van BsGW.

De kosten worden gebaseerd op de begrotlng en met behulp van kostenplaatsen toegerekend aan
de hoofdprocessen van BsGW. Deze hoofdprocessen zfln ultgedrukt ln vfif producten van dienstver-
lening: Gegevensbeheer & Heffen (G&H), Waarderen, Innen, Klantzak n cn Organlsatleondercteu,
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ning & Ontwikkeling (OAO). Vervolgens worden de kosten met behulp van apafte verdeelsleutels

omgeslagen naar een eenheldsta¡1ef per product van dlensWerlening.

De processen voor waterschappen en gemeenten overlappen elkaar ln grote mate en de benodigde

baslsgegevens worden gellJktfldlg voor alle deelnemers opgebouwd. Omdat BsGW de processen voor
alle belastingsooÉen integraal uitvoert, zijn de daarmee samenhangende kosten zodanlg met elkaar
verweven dat kosten niet per belastingsoort gedlffierentieerd kunnen worden. Het hanteren van aen-
heldstarleven ls, gezlen de overlap van de pFocessen en integrale wijze van uitvoering van de pro-

cessen gerechtvaardigd. Belastingen die niet passen in de integrale uiWoerlngswiJze van BsGW wor-
den aangemerkt als exoot, ln de uiWoeringsregellng van BsGW worden de standaard belastingsoor-
ten en de afwgkende belastlngsoorten (de zogenaamde exoten) die hiervoor in aanmerking komen

apart genoemd. Indien een exoot in de samenwerking ingebracht wordt dan dlent vla een (flnancl-

ele) analyse bepaald te worden of de gangbare methodlek van kostenverdellng van toepassing kan

z[n, of dat de kosten apart doorberekend moeten wolden.

Vanaf 2012 voert BsGW de parkeerbelasting ult voor enkele gemeenten. Omdat parkeerbelasting in

ee¡€te lnstantle was aangemedct als exoot, werd dlt ultgevoerd via een pilot. De uitkomst hiervan
was dat de directe actlviteiten die BsGW moet uiWoenen voor de parkeerbelasting voor het overgro-
te deel speclfiek van aard zfln en ultslultend gerlcht zfin op een adequate uiWoer¡ng van deze taak
voor de betreffende gemeente. De dlrecte actlvltelten kunnen nlet gelntegreerd worden ln de regu-
liere uipoering van de processen. Vanaf 2014 is daarom het Product Parkeerbelastlng toegevoegd

aan als sub-product van de dlensWerlenlng van BsGW.

De verdeelsleutels voor de kosten van de vier primaire proaessen plus het sub-product Parkeelte-
lastlng zln gebaseerd op de productieomvang van de deelnemers. Voor het toew[zen van indirecte

kosten aan p¡maire processen bestaat vanult cost-accounting oogpunt geen algerneen geldende

oplosslng. Elke verdeelsleutel is een arbitraire keuze. De kosten van het product van dlenstverlenlng
O&O worden omgeslagen naar de deelnemers op basls van het aandeel ln de kosten van de vier
producten van de prlmalre pFooessen.

In onderstaand flguur ls de methodlek van kostenverdellng schematlsch weergegeven.

Kostensoorten (begroting)

Dlrccte - ./ hrdlruëtÊ 9iìmËlîÊ F*tgltr¡3tcn

PrftG€rbelrrdng

î.rrËlrgrÉl.k

G&H

J rþz{b.,êctên

TtrlGf pGr Woz-
oblæt

tr-::13,"-rl t;,'*l Ilrnttr¡.n

* àârdacEgsb

l¡rþl pr¡
t¡n¡l¡grogel

o&o

pdrulre f rodüaiko¡t6n
-'blb¿ttgt

laÉGf p€r
rànÉlreb¡lþt

* kl-nEomlct¿n

Trrlef p€t
hlantcont!ct

JndlÊEtr rlg6mn! koEt6n
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3 D. nrthodc van kostenverdcllng tocAcpact
BsGW begroot haar ultvoerlngskosten per activiteit en direct gerelateerd aan de kostenplaatsen-
structuur. De kostenplaatsenstructuur is gebaseerd op de organisatieopzet en opgezet vanuit het
principe dat de kosten per kostenplaats direct gerelateerd moeten kunnen worden aan het sub-)
product van dienstverlenlng.

Per kostensooÊ zUn de kosten direct (zonder verdeelsleutels) toegewezen aan de Julste kostenplaat-
sen. Door het samenvoegen van de kostenplaatsen per product van dienstverlening ontstaat lnzicht
in de kosten per product van dienstverlenlng.

Hierna worden de kosten omgeslagen naar een tarief per (sub-)product van dienstverlening op basis
van aparte verdeelsleutels. De verdeelsleutels dle hierbij gehanteerd worden, zijn gebaseerd op de
verwachte productleaantallen. Voor het product G&H en de pllot Parkeerbelasting, het aantal (bruto)
aanslagregels, Voor het product Waarderen, het aantal WOZ-obJecten. Voor het product Innen, het
aantal aanslagblfetten. Voor het product Klantzaken, het aantal klantcontacten. Voor het sub-
product Parkeerbelasting het aantal aanslagregels. De kosten van het product O&O worden omge-
slagen naar rato van het aandeel van de deelnemer in de kosten van de vier prlmaire producten.
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Bflrga 9: Rlricoenelyrc

Om de financiële gevolgen van de genoemde risico's op te kunnen vangen is het van belang dat de

BsGW een weerstandsvermogen aanhoudt dat overeenkomt met de benodigde weerstandscapaclteit.
Op basis van de risicoanafyse is het benodlgde weerstandsvermogen bepaald, Het totale benodigde
weerstandsvefrnogen voor de genoemde risico's is € 550 duizend. De uitsplltsing en opbouw van dlt
bedrag staat in de tabel 'Berekening weerctandsvermogen BsGW'.

Voor elk van de risico's is het bruto risico geidentificeerd. Dit is het maxlmaÍe bedrag dat nodlg ls
indlen het rlslco zich daadwerkelflk voordoet, in een situatle waar geen beheensmaatregelen worden
genomen. Daarna ls voor elk van de rlslcoþ het netto rlslco gekwantiffceed. Dit ¡s het bedrag dat
kan optreden indien de geformuleerde beheersmaatregelen effectief zijn uitgevoerd. Vanult het net-
to rislco is het restrisico berekend. Het restrlsico is het netto rlsicobedrag vermenigvuldigd met de

kans die er bestaat dat het geTdentificeerde rlslco optreedt, ná het nemen van de geformuleerde

beheersmaatrcgelen. Hierbij is de maximale kans genomen zoals die in de risico analyse steðt aan-
gegeven. Dít leidt tot een conseruatlef weerstandsverrnogen, dat wil zeggen! met het berekende
weerstandsvermogen worden de risico's afgedeK.

De benodtgde weerstandcapaclteit is met € 550 dulzend hoger dan het gestofte weerstandsver-
mogen van (€ 385.000,-) maar lager dan de tot en met 2013 opgebouwde neserves van BsGW' Re-

kenlng houdend met het reeds opgebouwde Eigen Vermogen, behoeft hct weerstandsvermogen
geen verdere aanvulllngen.
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Ìabcl: RIdæ's cn bchcet¿maalrr;gclen m.b.J, dc EûW

Beheor¡mratrcgel(en)
(dclcn, vcrz¡kcrcn, terugdrlngcn, beperken)

(zoñd€t.€€elñsñ€)

kemen direeË-voer

@

1. Contractkwallte¡t
2. SLAI
3. Stuurinformatle
4. Controlemogelijkheden
5.
1. Stelsel van sluitende lnterne
2. Adequate functlescheidingen
3. Integriteit inbedden in bedrijfscuttuur

1. Goede worden vastg in de UVO
2. Stelsel van verbandscontroles ter vaststelling van Julst-

held en volledigheld admlnistraties
3. terugmeldlng fioute gegevens aan bronhouder

1. Alleen personeel van de deelnemers overnemen als dlt
binnen de sterkte geplaatst kan worden2. Boven CÂO-kosten ln rekening brengen b[ betreffende
deelnemer

3. Àdequaat HRIUI beleld gericht op preventie en - zo nodlg
- hemlaatslno

Itlogcf lJ k(c) oone(r) k(en)

teeea¿e++e)

Geen goed opdrachtgever-
schap/ contractmanagement
van BsGW aan derde

Geen sluitende interne contro-
les

a. Geen goede aÊpraken over
be heer, verantuvoord el lJ k-
held en gebruik ven gege-
vens

b. Onzuivere gegevens wor-
den aangeleverd door (ex-
terne) bronhouder

a. Overname personeel van
nieuwe deelnemers met
boven CAO (BsGW) voor-
waarden

b. BsGW is elgen rlslcodrager
WW en vemlÍchte boven-

I
Et{

K

M

M

K

M

l,logelilk(c) cffect(cn )

r¡rYÞrr err rrv:,E-

Mindere kwalltelt van de
diensWerlenlng (door der-
de aan BsGW, maar ook
van BsGW aan haar klan-
ten)
Verlies ten gevolge van
fraude zal BsGW dtenen te
@mpenseren
Imaooschade BsGW
Foutieve aanslagen met als
gevolg veel correctiewerk-
zaamheden en daardoor
hogere kosten

Hogere kosten

*o
E
EI

+

1

1

2

2

Rislco's

we*ings-yeÈañd€ñ

U¡tbesteding van nlet
kern-actlvltelten

iling van
plete

bestanden

Personele risico's

I

2.

3.

4.

5.
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a. Achterblijvende opbrengst
vervolgingskosten

b. Hogere kosten voor invor-
deringsacties

c. Reallsatle wijkt af van
geraamde gevolgen ge-
combineed blliet

1. Begrotlng baseren op adequate kostenramingen (Jaar-
rekening t-l lncl. nacalculatle i,g.v. relevante / substan-
tiële afrv[kingen)

2. Taakstellende budgetten gekoppeld aan een strakke
control

3. Aanhouden van voldoende (maar nlet teveel) weer-
standsvermooen

a. Ruilverkavellng en herin-
delingen

b. Kablnetsbeslulten
c. CAO-stijglngen > 296 re-

kenreoels

van voldoende (maar nlet teveel) weerstands-

lfrl:Ë:ï

wettelijke uitkering bij alle
ontslagen anders dan
dwinoende reden l.

Mobiliteitsplan en budget

a. Geen goede bedrijfsvoering
/ P&C cyclus:'verassin-
gen'ln de flnanciële huis-
houdlng van BsGW

b. Exteme oorzaken: bijv.
wetswIzlglngen

1. Begroting baseren op adequate kostenramlngen (jaar-
rekening t-1 lncl. nacalcr¡latle l.g.v. relevante / substan-
tiële afrvflklngen): er ls reëel en transparant begroot,
maar er bestaat altild een kans op overschrijding. Om
dlt op te kunnen vangen is weerstandsverrnogen nodig.

2. Nieuwe deelnemers gedurende eerste drle jaar verant-
woordelijk stelle n voor onvoo zlene kostenontwi kkel i n-
9en

3. Taakstellende budgetten gekoppeld aen een strakke
control

4. Aanhouden van voldoende (maar niet teveel) weer-
standsvermooen

M

G

G

M

Fefi€r(s)

e Resen es moeten wor-
den aangesproken

¡ Zwaardere lasten voor
deelnemers

. Reselves moeten wor-
den aangesproken

¡ Zwaardere lasten voor
deelnemers

r Reseryes moeten wor-
den aangesproken

. Zwaa¡dere lasten voor
deelnemers

z

3

2

2

Extem opgelegde
aanpassingen

Overschrijdlng van
begrotlng door BsGW
door ambitieuze ra-
ming opbrengst ver-
volglngskosten

Overschr'ljdlng van
begroting door BsGW
door krappe kosten-
ramlng

B.

9.

7

6.

* Kansvan optreden: 1 = 096-107o,2= Llolo-2596,3 = 269/o-50a;io,4 = 51%-100% Impact: /M( / K(leln)
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BsGW
tl7.

Tebeh bcrckeníng wccæÞndsrlctmogcn BßW

Bruto-risÍco Bruto-ri¡lco(tocllchting)
€ 0 Wegvallen tijdelijke dlensWerlenlngs-

overeenkomst nlet-deelnemer
€ 2.800.000 Uitbesteed werk (incl. ICT); volledtge

wanprestatie zonder verhaal- moge_
lIkheid

€ 5.000.000 Verduistering incasso-opbrengst
/afdracht

€ 700.000 Extra inzet b[ klantzaken (14 fte ex-
tra)

€ 0 Duuldere mensen dle vanuit gemeen-
ten overkomen, CAO stijging reeds
binnen begruting opgenomen, (4-5 fte
bovenformatief)

€ 625.000 Nog te realiseren bespar¡ngen op be-
groting BsGW 2015 + 2016 (= kos-
tenreductie)

€ 2.136.700 Ambltleuze ramlng opbrengsten ver-
volgingskosten

€ 300.000 Extem opgelegde aanpassingen tn de
basisgegevens

FiÞe

tcrtùorlslco ltdto-ri¡lco (toollchtlng)
€ O Saldo opbrengsten en kosten dienst-

ve rlen I ngsoveree nkomst HDSR
€ 700.000 250,6 meenrerk door slechte kwafiteit

van u¡tbestede dtensten

Kans optre-
den ¡lslco Restrisico

100% €

10% € 70.000
2.

3.

4.

5.

€ 100.000 Afdekking vta fraude- en oplichtingpo-
lls, minus elgen risicobedrag

€ 100.000 Er blijven atflJd van bultenaf mogeliJk-
heden ven bestandsvervuiling (b[v.
gem. herlndeling, etc.)

C 0 CAO en overname personeel; netto
risico = € 0; m.b.t. rfsicodrager; enige
compensat¡e in moblllteltsplan, maar
nlet structureel en te welnlg

€ 625.000 Er ls reëel en transparant begroot,
maar er bestaat altiJd een kans op
overschrijding. Om dit op te kunnen
vangen ls weerstandwermogen nodlg.
Organlsatie naar verwachflng 1*e
ja(a)r(en) in bewegtng (investe'ring in
verkrijgen van toetredens: pR" aanloop-
traject, etc.), ook met voldoende weer-
standsvermogen en strakke contro¡

e427.5OO Door de strakke invordering kan de
betaalmoraal verbeteren en de op-
brengst veruolgingskosten achterbllj-
ven

€ 300.000 Rullverkavelingen en hertndelingen zfn
nlet te voorkomen en enkel door extra

H5-0eg mlddelen te compenseren

10%

ZSVo

25%

20%

4Ùolo

50%

ìl€€¡)b

0

€ 10.000

€ 25.000

€ 0

€ 125.000

€ 170.000

6

L

9

9+

Ecnodigdc wcc¡sts ndsvGrmogen
Percentage weer¡tandsyermogcn / (net-

to)begrcün9

G 55O.OOO

@.3,t75olo
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Tabclt Rlsfoo's en bcheerctnoatrcgelen m'b.t' de declncmcæ

Totale rlslco voor alle deelnemers gezamenlfllç geen uitsplitslng per deelnemer

BchccnsmaetrcgGl(en)
(delen, vcrzekeren, terugdrin-
gen, bcperkcn)

1. Een deelnemer kan uittreden
mits de daaraan verbonden dl-
rccte en indirecte kosten door de
uittreder worden vergoed. Con-
form opgenomen ¡n de GR. (a)

2. ultvoering 0-metlng kwaliteit
proces en data. Extra kosten
voor transitie van niet op orde
zltnde administratles / processen
van nieuwe deelnemers worden
op basls van de UVO in rekenlng
gebracht bij nieuwe deelnemer.
tbì

1. Benoemen van een mediation-
procedure,

2. Democratlsche besluitvormlng
(stemverhoudingen),

1. Afspraken overtljdigheid en
kwaliteit van de heffing en af-
dracht worden gemaaK ln het
Ultvoerlngsovereenkomst (UVO) .

(a)
2. De handelw'rjze b[ het ln gebreke

zlJnlbllJven wordt in de uiWoe-
ringsovereenkomst (UVO) gere-
geld. (a)

3. Opstellen door BsGW van rislco-
analyse voor de bedrijßvoering
van BsGW. (b)

llogelfik(e) ooza(a ) k(cn )

a. ulttreden van bestaande deelne-
. mer/ sa menwerkingspa rtner

b. toetreden van nleuwe deelnemer
die proces nlet op orde heeft

a. belangentegenstelllng tussen deel-
nemers

a, niet tijdig of onvoldoende kwalltelt
aangeleverde gegevens

b. verstoorde bedrijfsvoerlng BsGW
(brand, IT, dataverlles/-fu ut)

I
E
F'

K

K

G

Hogclijk(e) cffect(en)

Hogere kosten voor deelne-
mer / deelnemers

Suboptlmaal functionerend
bestuur / confllcten tussen
dee[nemerc

Rente- / opbrengsWerliezen
voor de deelnemers

Waardering:

Niet tijdig opleggen - rente-
rlsico: max. een maand ver-
traglng geld op de markt
brengen, 240 Mlo/Jr tegen
5% = lMio brutorisico I
mnd.

*s
E
oI

1

1

1

Ri¡lco's

Hogerc dan venrachte kosten bij
BsGW

Menlngsverschillen tussen deelne-
mers

Niet tfldlge of niet volledige (ook: te
lage) oplegging van hefflngen en/of
innlngen

1

2.

3.
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1. Ontwikkellngen ln de
van belastlngplichtigen monito-
ren en de gevolgen hiervan ln de
opbre ngsten- en afdrachtenprog -
nos€ opnemen. zodat deelne-
mers hlermee rekenlng kunnen
houden in hun tarlefisbepaling.

2. Het aanhouden ven een weer-
standsresenre die in de periode
tussen de daling van het aantal
belastlngplichtigen en bijsteilen
van de tarleven kan compense-

2. Toetredlng aantrEkkelfk voor
nleuwe deelnemers.

3, PR & marketing.

1. Laagdrem pel¡ge toetreding.

1. Aanhouden van voldoende (maar
niet teveel) weerstandsver-
mogen.

2. Taakstellende budgetten gekop-
peld aan een strakke control.

3. Goede interne controlb[ BsGW.
4. Heldere afispraken worden vast-

gelegd in kostenverdeelsystema-
tlek.

a, Economlsche recessie:

loopt de deelnemer financlële
co's op onder andere het

voor-

van inbaarñeld van
vorderingen en kwfltschelding
lastingen

Als gevolg van de nog altfld
schrljdende economlsche

wacht
b. geen goede afspraken met nleuwe

deelnemerc m.b,t. overname per-
soneel

a. minder nieuwe toetrede¡s dan ver-

â. geen goede ñJfsvoering P&C
ryclus:'verrassingen' ln de fi nancl-
ele hufshouding van BsGW

b. externe oorzaken: bijv. wetswfzi-
gingen

G

K

M

Niet volledlg opleggen / te
laag - opbrengstenrisico:
naar schatting 100K brutori-
slco.
Rente- / opbrengsttegenval-
lers voor de deelnemers

Brutorislco: m.n. biJ de (150
grote) bedrijven, 1,3 Mlo
(basls 2009, mex. onvoor-
zlenbare recessle en afwij-
klng prognose tov werkelijk-
helcl).

Hogere kosten dan begroot
voor de deelnemers

Reserves moeten worden
aangesproken
Zwaaldere lasten voor deel-
nemers

Brutorisicp 200K *

t

2

2

Een afwilking
(prognose) van het aantal en

van de inschatfl n9
de

omvang van de oplegglngen van
hefñngen en/of lnnlngen t.o.v. het
daadwerkelijke aantal en omvang.

Niet behalen van schaalvoordelen
op termun

lng van begrotlng d
BsGW

4.

5.

6.

!t Kans van optreden: 1: 09ó-1096
2: llVo-Z5oh
3:26%-50%
4: 510ó-10096

Impact:**
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Buagc 10: Bltdrrgc wrtencheppon volgen¡ IBP-opzct
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Bfllage 11 : Productleaentallen
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Eiilagc 12¡ Bcrckend El4U-¡aldo

Bedrâgcn x c l.ooo ll¡¡roum llrqrounc ll ¡csrotne
l[ ror¡ ll zor¡ f 2ot

I Explolta tlesa ldo yoor toevoeg lng a. n c,q. o nttr€ kklng ult
r€servcs

0 0 0

2 Aßdrrllylnsen ten l¿ste van de exploltatþ 261 261 26

3
Bruto dotaths aan de post voorzleningcn ten l¡ste van de
explo¡tðtle

0

4
Ultgàven srn lnvesterlngen ¡n (lm)materlele vast€ actlvð
dle op clc bahns worden gcactlvcerd -300 -300 -300

5
D€ ¡n mindering op onder4 bcdoeHc lnvcstcrlngen
gebndrte onwàngen bfldogen van het NJk, de Provlncles,
De Eumpse Unle en ovcrlgen

0 0

6a
verkoopop bre ngste n ult des lnveste rlnge n ln (lm)íiate rlë lê
vaste actlva

0 0 0

6b
Boekwlnst op deslnvesterlngen In (lm)matÊdlþ väste
E rf lvå 0 0 0

7
Uitgaven aan aankoop van grond en ultgaven aan bouw-,
roonrllo 0 0

8a ve r*oo poÞ btc nostcn va n o lo nd (tcge n verkoopp rfl s) 0 0

8b Boekrvlnst op grondverkopen 0 0 0

I Bêtallnoen ten bste vrn de voozlenlngen 0 0 0

10

Betalingen dþ nlet via dc exploltatþ lopen, maar
rechtstrceks ten lastr van dc rcserues worden Oebrâcht
en dle nog nlet vallen onder één van de anderc genocnrdc
posten

0 0 0

It Boêkìrylnst bll vcrtoop van eftcten 0 0 0

-39lcrrt¡c¡rd IIU-¡rldo -31 -19
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