
 

             
 

 

 

Besluitenlijst Raadsronde 

Onderwerp  Begroting BsGW 2020 en jaarrekening BsGW 2018 

Datum Behandeling  21 mei 2019  

Portefeuillehouder  Wethouder Aarts 

Aanwezig  Woordvoerders, de portefeuillehouder, enkele  ambtenaren (w.o. de heer 
Wolters) en enkele toeschouwers.  

Woordvoerders  Vos (GroenLinks), Steijns (SPM), Noteborn (VVD), Gunther (Groep Gunther), Van 
Est (50PLUS), Peeters (CDA), Meese (PVM), Borgignons (PvdA), Wijnands (D66), 
Nuyts (LPM), Pulles (SP). 

Voorzitter  Anita van Ham 

Secretaris  Vera Vroemen 

Samenvatting en 
afspraken  

De voorzitter opent dit onderdeel van de ronde en heet iedereen welkom. De 
woordvoerders krijgen het woord om een bijdrage te leveren. De aanwezige 
woordvoerders stellen vragen en maken opmerking over o.a.: effect van 
energiebesparende maatregelen op de WOZ-waarde, vrijstelling voor opname van 
meerwaarde voor zonnepanelen, de proceskosten, inspanningen van de 
organisatie om bezwaren te minimaliseren, efficiency van de organisatie, 
financiering voor personele herstructurering, (mogelijkheden voor) benchmarking 
met vergelijkbare instanties, de risicoparagraaf, tijdstip toets m.b.t. 
kwijtschelding, wijze waarop WOZ-waardering tot stand komt, het aandeel van 
Maastricht in het negatieve resultaat van de rekening, het voordeel van deelname 
aan de regeling t.o.v. het zelf uitvoeren van de werkzaamheden, de voorgenomen 
verandering in de waarderingsmethode, kwaliteit van de waarderingen.  

De wethouder beantwoordt de vragen, waaronder ook de eerder door de fractie 
PvdA schriftelijk gestelde vragen. Ambtelijk wordt de wethouder voor de 
beantwoording van enkele vragen bijgestaan door de heer Wolters. Verder doet 
de wethouder twee toezeggingen. 

Na de beantwoording door de wethouder constateert de voorzitter dat er geen 2e 
raadsronde nodig is. Zij bedankt de aanwezigen en sluit dit deel van de 
vergadering. Behandeling van het raadsvoorstel staat gepland voor de 
raadsvergadering van 28 mei a.s. 

Toezeggingen  De wethouder zegt toe dat als raads- of burgerleden suggesties voor verbetering 
hebben bijvoorbeeld m.b.t. de website of anderszins zij deze aan de wethouder 
kunnen doorsturen. Hij zal er zorg voor dragen dat ze worden doorgeleid aan 
BsGW en dat zij aangeven wat hiermee is gedaan. Er kan dan volgend jaar worden 
gekeken of de zaken die zijn aangekaart ook zijn verbeterd of niet. 



 

             
 

 

 

 

Rondebriefje Raadsronde 

 

Onderwerp Jaarrekening BsGW 2018 en Begroting BsGW 2020 

Datum 21 mei, 2019 

Portefeuillehouder Wethouder Aarts 

Programmanummer 0 Bestuur en ondersteuning 

Behandelend ambtenaar JPJM Wolters 
Telefoonnummer: 043-350 4255 
John.Wolters@maastricht.nl 

Doel van de bijeenkomst Voorbereiding besluitvorming 

Wie neemt uiteindelijk het 
besluit?  

De Raad 

Verloop voorgaande 
proces 

In overeenstemming met de Wet gemeenschappelijke regelingen en de 
gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Gemeenten en 
Waterschappen (BsGW) heeft BsGW aan gemeente Maastricht de voorlopige 
jaarrekening BsGW 2018, kadernota BsGW 2020 en ontwerpbegroting BsGW 
2020 gestuurd. 

Inhoud  Overeenkomstig artikel 67a van de Wet gemeenschappelijke regelingen 
ontvangen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten en het 
algemeen bestuur van het deelnemende waterschap vóór 15 april de 
algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening. 
 
Kadernota begroting BsGW 2020 en meerjarenraming 2020-2024 
Het dagelijks bestuur van de BsGW heeft in november 2018 de kadernota 
begroting BsGW 2020 en meerjarenraming BsGW 2020-2024 vastgesteld en 
besloten deze gelijktijdig met de ontwerpbegroting BsGW 2020 en 
ontwerpmeerjarenbegroting BsGW 2020-2024 aan de deelnemers te sturen. 
De raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van het 
deelnemende waterschap kunnen eventueel opmerkingen naar voren brengen. 
 
Voorlopige jaarrekening BsGW 2018 
Het dagelijks bestuur van de BsGW heeft in zijn vergadering van 11 april 2019 
de voorlopige jaarrekening BsGW 2018 vastgesteld. De raden van de 
deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van het deelnemende 
waterschap kunnen eventueel opmerkingen naar voren brengen. 
 
Ontwerpbegroting BsGW 2020 en ontwerpmeerjarenbegroting 2020-2024 
Het dagelijks bestuur van de BsGW heeft in zijn vergadering van 28 februari 
2019 de begroting BsGW 2020 en de meerjarenbegroting BsGW 2020-2024 in 
ontwerp vastgesteld. De raden van de deelnemende gemeenten en het 
algemeen bestuur van het deelnemende waterschap kunnen eventueel een 
zienswijze naar voren brengen. 

De wethouder zegt toe dat hij BsGW zal vragen of zij meer inzicht kunnen 
verschaffen over de (aantallen) bezwaarprocedures en het verloop ervan door de 
jaren heen.  



 

             
 

 

 

Van de raadsleden wordt 
gevraagd 

Besluitvorming voor te bereiden 

Vervolgtraject Besluitvorming vindt plaats in de raadsvergadering van 28 mei 2018 

 


