
Naam van de regeling, adres, postcode
Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW), Kerkeveldlaan 
2, 6042 JX Roermond totaal 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

Wat is het openbaar belang dat de GR 
vervult? WOZ-waardering en heffen en innen van lokale heffingen

Welke gemeenten doen mee aan de 
regeling?

het Waterschap Limburg en de gemeenten Beek, Beekdaelen, Beesel, Bergen, 
Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, 
Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Mook en Middelaar, 
Nederweert, Peel & Maas, Roerdalen, Roermond, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, 
Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Voerendaal en Weert

Is deelname aan de regeling wettelijk 
verplicht? nee
Wat is het doel dat de gemeente wil bereiken 
door deelname aan de GR?

WOZ-waardering en heffen en innen van lokale heffingen op rechtmatige wijze en 
voorts zo doeltreffend, doelmatig en klantvriendelijk mogelijk

Wat zijn de argumenten van de gemeente 
om deel te nemen aan de GR?

WOZ-waardering en heffen en innen van lokale heffingen gebeurt door deze 
samenwerking tegen de laagst mogelijke kosten, uitgaande van de beste 
prijs/prestatieverhouding gekoppeld aan handhaving en (waar mogelijk) verhoging 
van het niveau van de dienstverlening

Hoeveel leden telt het AB van de regeling? 
Hoeveel leden zijn van Maastricht? Het AB telt 30 leden (van elke deelnemer 1), waarvan 1 uit Maastricht
Hoeveel leden telt het DB van de regeling? 
Hoeveel leden zijn van Maastricht? Het DB telt 7 leden, waarvan 0 uit Maastricht
Wie is de portefeuillehouder? Wethouder Aarts

Hoe is de informatievoorziening aan de 
gemeenteraden geregeld?

Gemeenteraden ontvangen, in overeenstemming met wet- en regelgeving, de 
jaarrekening (ter kennisname), kadernota (ter kennisname) en ontwerpbegrotingen 
(met de mogelijkheid een zienswijze in te dienen)

Welke regelingen zijn er mocht de gemeente 
uit willen treden?

Een deelnemer aan deze regeling kan uit de regeling uittreden mits alle kosten, die 
direct en indirect samenhangen met de uittreding, worden vergoed. Er wordt een 
opzegtermijn in acht genomen van twee jaar, ingaande op 1 januari van het 
eerstvolgende kalenderjaar

Wat is de financieringsconstructie (bijv. 
aandelen, inkooprelatie, etc)?

gemeente Maastricht betaalt een jaarlijkse bijdrage op basis van een verdeelsleutel 
(aantallen aanslagregels, WOZ-objecten, aanslagbiljetten en klantcontacten)

Wat is de totale waarde van die financiering?

De jaarlijkse bijdrage bedraagt €1.585.132 voor de jaren 2014 tot en met 2017; 
€1.471.450 voor 2018; €1.490.214 voor 201; €1.642.000 voor 2020; €1.686.000 voor 
2021 en €1.970.000 voor 2022 € 1.970.000 € 1.758.000 € 1.642.000 € 1.490.214 € 1.471.450 € 1.585.132 € 1.585.132 € 1.585.132 € 1.585.132 Jaarbijdrage

Mocht de regeling failliet gaan, in hoeverre is 
de gemeente dan aansprakelijk?

voor haar aandeel in de regeling (het aandeel is gerelateerd aan de jaarlijkse 
bijdrage)

Wat is de bijdrage van de gemeente 
Maastricht voor de afgelopen vijf jaar? € 8.331.664 voor de jaren 2018 tot en met 2022 € 8.331.664 Totale bijdrage laatste 5 jaren

Wat is het eigen vermogen van de regeling 
voor de afgelopen vijf jaar?

EV 2014 per 31-12-2014: € 48.000 (jaarrekening 2014) / EV 2015 per 31-12-2015: € 
284.000 negatief (jaarrekening 2015) / EV 2016 per 31-12-2016: € 998.000 negatief 
(jaarrekening 2016) / EV 2017 per 31-12-2017: € 160.000 (jaarrekening 2017) / EV 
2018 per 31-12-2018: € 268.000 (jaarrekening 2018) / EV 2019 per 31-12-2019: € 
607.000 (jaarrekening 2019) / EV 2020 per 31-12-2020: € 889.000 negatief 
(jaarrekening 2020) € -889.000 € 607.000 € 268.000 € 160.000 € -998.000 € -284.000 € 48.000 Eigen vermogen

Wat is het vreemd vermogen van de regeling 
voor de afgelopen vijf jaar?

VV 2014 per 31-12-2014: € 7.150.000 (jaarrekening 2014) / VV 2015 per 31-12-
2015: € 5.998.000 (jaarrekening 2015) / VV 2016 per 31-12-2016: € 5.439.000 
(jaarrekening 2016) / VV 2017 per 31-12-2017: € 5.869.000 (jaarrekening 2017) / VV 
2018 per 31-12-2018: € 5.859.000 (jaarrekening 2018) / VV per 31-12-2019: € 
6.750.000 (jaarrekening 2019) / VV per 31-12-2020: € 9.101.000 (jaarrekening 2020) € 9.101.000 € 6.750.000 € 5.859.000 € 5.869.000 € 5.439.000 € 5.998.000 € 7.150.000 Vreemd vermogen

Wat is het bedrijfsresultaat van de afgelopen 
vijf jaar?

Resultaat 2014 per 31-12-2014: € 570.000 negatief (jaarrekening 2014) / Resultaat 
2015 per 31-12-2015: € 332.000 negatief (jaarrekening 2015) / Resultaat 2016 per 
31-12-2016: € 714.000 negatief (jaarrekening 2016) / Resultaat 2017 per 31-12-
2017: € 433.000 negatief (jaarrekening 2017) / Resultaat 2018 per 31-12-2018: € 
325.000 negatief (jaarrekening 2018) / Resultaat 2019 per 31-12-2019: € 13.000 
(jaarrekening 2019 / Resultaat 2020 per 31-12-2020: € 2.092.000 negatief 
(jaarrekening 2020) € -2.092.000 € 13.000 € -325.000 € -433.000 € -714.000 € -332.000 € -570.000 Resultaat

Wat is de gemeentelijke verliesdekking van 
de afgelopen vijf jaar?

betreft de aanvullende bijdragen en begrotingswijzigingen vanwege aanvullen 
weerstandsvermogen door negatieve resultaten € 466.312 € 227.000 € 18.764 € 37.519 € 183.029 € 0 € 0 Verliesdekking

Wat is het weerstandsvermogen van de 
regeling voor de afgelopen vijf jaar?

Weerstandsvermogen 2014: € 744.000 (begroting 2014) / Weerstandsvermogen 
2015: € 586.000 (begroting 2015) / Weerstandsvermogen 2016: € 550.000 
(begroting 2016) / Weerstandsvermogen 2017: € 550.000 (begroting 2017) / 
Weerstandsvermogen 2018: € 593.000 (begroting 2018) / Weerstandsvermogen 
2019: € 593.000 (begroting 2019) / Weerstandsvermogen 2020: € 1.190.000 
(begroting 2020) / Weerstandsvermogen 2021: € 1.190.000 (begroting 2021) / 
Weerstandsvermogen 2022: € 1.330.000 (begroting 2022) € 1.330.000 € 1.190.000 € 1.190.000 € 593.000 € 593.000 € 550.000 € 550.000 € 586.000 € 744.000 Weerstandsvermogen

Wat is de solvabiliteitsratio van de regeling?

S 2014: 0,01 per 31-12-2014 (jaarrekening 2014) / S 2015: 0,05 negatief per 31-12-
2015 (jaarrekening 2015) / S 2016: 0,22 negatief per 31-12-2016 (jaarrekening 2016) 
/ S 2017: 0,03 per 31-12-2017 (jaarrekening 2017) (S=EV/TV) / S 2018: 0,04 per 31-
12-2018 (jaarrekening 2018) (S=EV/TV) / S 2019: 0,08 per 31-12-2019 (jaarrekening 
2019) (S=EV/TV) / S 2020: 0,11 negatief per 31-12-2020 (jaarrekening 2020) 
(S=EV/TV) -0,11 0,08 0,04 0,03 -0,22 -0,05 0,01 Solvabiliteit (S)



Wat is de rentabiliteitsratio van de regeling?

Rtv 2014: 0,08 negatief per 31-12-2014 (jaarrekening 2014) / Rtv 2015: 0,06 negatief 
per 31-12-2015 (jaarrekening 2015) / Rtv 2016: 0,16 negatief per 31-12-2016 
(jaarrekening 2016) / Rtv 2017: 0,07 negatief per 31-12-2017 (jaarrekening 2017) / 
Rtv 2018: 0,05 negatief per 31-12-2018 (jaarrekening 2018) / Rtv 2019: 0,00 per 31-
12-2019 (jaarrekening 2019) / Rtv 2020: 0,25 negatief  per 31-12-2020 (jaarrekening 
2020) (Rtv = Resultaat/TV) -0,25 0,00 -0,05 -0,07 -0,16 -0,06 -0,08 Rentabiliteit (Rtv)

Wat is de quickratio van de regeling?

Q 2014: 0,93 per 31-12-2014 (jaarrekening 2014) / Q 2015: 0,89 per 31-12-2015 
(jaarrekening 2015) / Q 2016: 0,65 per 31-12-2016 (jaarrekening 2016) / Q 2017: 
0,89 per 31-12-2017 (jaarrekening 2017) / Q 2018: 0,91 per 31-12-2018 
(jaarrekening 2018) / Q 2019: 0,95 per 31-12-2019 (jaarrekening 2019) / Q 2020: 
1,10 per 31-12-2020 (jaarrekening 2020 (Q=vlottende activa/vlottende passiva) 1,10 0,95 0,91 0,89 0,65 0,89 0,93 Quickratio (Q)

Vlottende activa vlottende activa (jaarrekening) € 6.985.000 € 6.038.000 € 4.928.000 € 4.789.000 € 3.322.000 € 4.897.000 € 6.416.000 vlottende activa 

Vlottende passiva vlottende passiva (jaarrekening) € 6.347.000 € 6.382.000 € 5.387.000 € 5.395.000 € 5.138.000 € 5.529.000 € 6.915.000
vlottende passiva 
(jaarrekening)

Zijn er enkele financiële bijzonderheden?
De dekking voor de verliesdekking heeft vooral plaatsgevonden uit de opbrengsten 
belastingen of het budget perceptiekosten belastingen.

Zijn er enkele grote risico's waar de regeling 
momenteel tegenaan loopt?

De stijgende tendens van de proceskosten, maar deze kostenpost is verwerkt in de 
bijdrage 2022.


