Raadsvergadering 16 mei 2013
Voorstel B 9
Heinkenszand, 16 april 2013
Onderwerp:
voorstel tot het afgeven van een positieve zienswijze over de begroting 2014 van
SaBeWa Zeeland
(portefeuille wethouder Schenk)

Geachte raad,
Voorstel
Wij stellen u voor een positieve zienswijze bij het Algemeen Bestuur van
gemeenschappelijke regeling SaBeWa Zeeland af te geven over de begroting 2014.
Voorgeschiedenis
Op 6 september 2012 heeft u ingestemd met de nieuwe gemeenschappelijke regeling (GR)
SaBeWa Zeeland. Deze GR komt voort uit de samenwerking op belastinggebied tussen de
oude GR SaBeWa (waarin wij reeds deelnamen), het Waterschap en de Zeeuws-Vlaamse
gemeenten en de gemeente Reimerswaal. Op 21 maart hebben wij de begroting 2014
ontvangen. Op grond van artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling kan uw raad uw
zienswijze inbrengen bij het algemeen bestuur, alvorens de begroting definitief wordt
vastgesteld.
Argumenten
Wij stellen u voor een positieve zienswijze af te geven over de begroting 2014. Wij vinden
dat SaBeWa een overzichtelijke en gedegen begroting heeft voorgelegd aan haar
deelnemers.
Inhoudelijk ligt er een goede ambitie. De speerpunten van SaBeWa Zeeland voor de periode
2014-2017 zijn:
- het optimaliseren van en samenvoegen van diverse gebruikte werkprocessen tot één
werkproces in 2014;
- afronding in 2014 van de implementatie van de in 2013 nieuw te kiezen belastingapplicatie;
- afstemmen inkomende en uitgaande gegevensstromen met de opdrachtgevers.
Financieel is sprake van een sluitende begroting 2014 en een sluitend meerjarenperspectief.
Het belangrijkste financiële risico in de begroting is de onzekerheid over de uitkomst van de
lopende aanbesteding naar een nieuwe belastingapplicatie. De vraag is of het
automatiseringsbudget waarmee in de begroting rekening is gehouden, na de aanbesteding
voldoende blijkt. In 2014 is hiervoor voor de overgang naar één belastingapplicatie nog een
incidentele last opgenomen van € 30.000.
(Juridische) consequenties
De bijdrage voor Borsele is berekend op een verdeelsleutel die is gebaseerd op het aantal
WOZ objecten en het aantal aanslagen. De verdeelsleutel kan alleen bij unanimiteit door het
algemeen bestuur worden gewijzigd.
Financiën
De bijdrage 2014 van de gemeente Borsele aan SaBeWa bedraagt € 244.278. In de
begroting staat voor de reguliere bijdrage aan SaBeWa een bedrag van € 245.000 geraamd.
Daarnaast hebben we voor de periode 2013-2016 een incidentele post geraamd van
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€ 20.000 voor de frictiekosten van SaBeWa oud (het aandeel Borsele in de frictiekosten van
2 medewerkers van SaBeWa oud die niet in de nieuwe organisatie zijn geplaatst). Op advies
van de accountant zijn de totale frictiekosten van € 60.000 nog verwerkt in de jaarrekening
2012. Voor de jaren 2013 -2016 kan daarom het budget met € 20.000 worden afgeraamd en
worden toegevoegd aan de algemene middelen.
Uitvoering/planning
Voor 1 juni dienen wij onze zienswijze over de begroting 2014 kenbaar te maken aan
SaBeWa Zeeland. Het AB neemt vervolgens op 7 juni een besluit over de begroting 2014,
waarna SaBeWa Zeeland de begroting formeel aan gedeputeerde staten aanbiedt.
Communicatie
N.v.t.
Besluit
de raad voor te stellen een positieve zienswijze af te geven over de begroting 2014 van
SaBeWa Zeeland
Ter inzage liggende stukken
Er liggen geen stukken ter inzage.
Bijlage(n)
 begroting 2014
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,
E.J. Gelok,

burgemeester.

J.P. van den Berge, secretaris.
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