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1. Inleiding 
 
Voor u ligt de gewijzigde begroting voor de jaren 2017 en 2018 van de gemeenschappelijke regeling 
Bedrijfsvoeringsorganisatie SWW-gemeenten (gemeenten Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren). 
Deze begrotingswijziging sturen wij u vooruitlopend op het raadsdebat op 10 oktober 2017. Zoals wij 
bij de presentatie van het rapport van Prof. dr. J. Bossert al meldden stelt de Waarderingskamer 
eisen aan de uitvoering van de Wet WOZ . Deze vragen om ingrepen in de bedrijfsvoering. Deze 
acties moeten spoedig worden opgestart om de belastingheffing in 2018 te garanderen. 
 
De gemeenschappelijke regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie SWW-gemeenten (BSWW), voert voor 
de drie gemeenten de jaarlijkse vaststelling van de WOZ-waarden uit en draagt zorg voor het heffen 
en innen van de gemeentelijke belastingen. De belastingopbrengsten worden niet verantwoord door 
BSWW maar door de individuele gemeenten. 
 
Begin 2017 bleek dat de belastingaanslagen niet tijdig konden worden opgelegd. Daardoor is extra 
extern personeel ingezet. De aanslagen zijn vertraagd verzonden. De vertraging was mede het gevolg 
van opstartproblemen en inrichting van de gebruikte applicatie en achterstanden in de gemeentelijke 
data. Dit heeft ertoe geleid dat de huidige budgetten voor ICT en inhuur in 2017 worden 
overschreden.  
 
Deze wijzing van de begrotingen 2017en 2018  is noodzakelijk en is het gevolg van het onderzoek van 
de waarderingskamer naar de uitvoering van de Wet WOZ. De wijziging loopt vooruit op het 
structureel en duurzaam op orde brengen van de begroting 2018 en verder.  
 
Waarderingskamer 
De Waarderingskamer heeft in september 2017 geconstateerd dat de uitvoering van de Wet WOZ in 
de gemeenten Stichtse Vecht en Weesp dringend moet worden verbeterd. Voor Wijdemeren geldt 
dat deze op onderdelen moet worden verbeterd. Om de aanbevelingen te kunnen uitvoeren en de 
aanslagen in 2018 tijdig te kunnen verzenden is  einde 2017 nog externe ondersteuning nodig. In 
2018 moeten wij externe ondersteuning inzetten om de wet WOZ kwalitatief op niveau te kunnen 
uitvoeren.  
 
Het bestuur van BSWW heeft op 20 september 2017 een gesprek met de Waarderingskamer 

gevoerd. Daarin hebben wij afgesproken een plan van aanpak op te stellen dat leidt tot verbetering 

van de gegevens en belastingoplegging. De effecten van dit plan van aanpak zijn zoveel mogelijk in 

deze begroting verwerkt.  

 
De verwachting is dat met deze wijzigingen van de begroting in 2018 kan worden voldaan aan de 
eisen van de Waarderingskamer en bij de jaarrekening afwijkingen van de begroting beperkt blijft. 
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2. Aangepaste financiële begroting 
 

2.1 Meerjarig overzicht van baten en lasten 
 
De middelen die benodigd zijn voor de uitvoering van de aan BSWW opgedragen taken worden op 
hoofdlijnen benoemd. In onderstaande tabel zijn de baten en lasten in meerjarenperspectief 
weergegeven. Tabel 1 geeft het overzicht van de vastgestelde begrotingen 2017 en 2018 en in tabel 2 
staan de gewijzigde begrotingen 2017 en 2018 weergegeven. In tabel 3 zijn de verschillen tussen de 
primaire en gewijzigde begrotingen weergegeven. Deze verschillen worden in paragraaf 2.2 
toegelicht. 
 
Tabel 1 Meerjarig overzicht van baten en lasten primaire begroting 2017 en 2018 

 
  

Bedragen in € Rekening Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot

 -/- is voordeel; + is nadeel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Lasten

Salaris- en personeelskosten 1.204.744 1.270.900 1.354.800 1.369.700 1.387.500 1.409.700

Inhuur externen 527.117 106.500 91.500 91.500 91.500 91.500

ICT 124.869 106.400 107.400 108.600 110.000 111.800

Taken door gemeenten* 136.625 125.800 126.900 128.300 130.000 132.100

Kantoorkosten 179.054 99.900 127.800 128.200 128.900 130.000

Kapitaallasten 0 69.200 69.200 69.200 69.200 69.200

Proceskosten 39.308 65.000 65.600 66.300 67.200 68.300

Projecten BSWW/SDDP/GM 133.341 0 0 0 0 0

Subtotaal lasten 2.345.058 1.843.700 1.943.200 1.961.800 1.984.300 2.012.600

Baten

Bijdrage gemeenten -1.618.064 -1.689.900 -1.786.000 -1.802.900 -1.823.200 -1.849.000

Opbrengsten dwangbevelen -130.426 -153.800 -155.200 -156.900 -159.000 -161.500

Dienstverlening aan gemeenten 0 0 -2.000 -2.000 -2.100 -2.100

Bijdrage uit krediet initiële kosten -168.500 0 0 0 0 0

Projecten BSWW/SDDP/GM -88.317 0 0 0 0 0

Terugbetaling rente 0 0 0 0 0 0

Subtotaal baten -2.005.307 -1.843.700 -1.943.200 -1.961.800 -1.984.300 -2.012.600

Saldo van baten en lasten 339.752 0 0 0 0 0

Reservemutaties 7.500 0 0 0 0 0

Resultaat 347.252 0 0 0 0 0
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Tabel 2 Meerjarig overzicht van baten en lasten gewijzigde begroting 2017 en 2018 

 
 
 
Tabel 3 Verschillen primaire en gewijzigde begroting 2017 en 2018 

 
 
 
 

  

Bedragen in € Rekening Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot

 -/- is voordeel; + is nadeel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Lasten

Salaris- en personeelskosten 1.204.744 1.351.890 1.372.300 1.387.400 1.405.400 1.427.900

Inhuur externen 527.117 707.870 245.000 125.000 125.000 125.000

ICT 124.869 167.580 140.000 141.500 143.300 145.600

Taken door gemeenten* 136.625 125.800 140.000 141.500 143.300 145.600

Kantoorkosten 179.054 126.550 127.800 128.200 128.900 130.000

Kapitaallasten 0 66.400 66.400 66.400 66.400 66.400

Proceskosten 39.308 80.000 80.000 66.300 67.200 68.300

Projecten BSWW/SDDP/GM 133.341 0 0 0 0 0

Subtotaal lasten 2.345.058 2.626.090 2.171.500 2.056.300 2.079.500 2.108.800

Baten

Bijdrage gemeenten -1.618.064 -2.461.030 -2.014.300 -1.897.400 -1.918.400 -1.945.200

Opbrengsten dwangbevelen -130.426 -153.800 -155.200 -156.900 -159.000 -161.500

Dienstverlening aan gemeenten 0 0 -2.000 -2.000 -2.100 -2.100

Bijdrage uit krediet initiële kosten -168.500 0 0 0 0 0

Projecten BSWW/SDDP/GM -88.317 0 0 0 0 0

Terugbetaling rente 0 -11.260 0 0 0 0

Subtotaal baten -2.005.307 -2.626.090 -2.171.500 -2.056.300 -2.079.500 -2.108.800

Saldo van baten en lasten 339.752 0 0 0 0 0

Reservemutaties 7.500 0 0 0 0 0

Resultaat 347.252 0 0 0 0 0

Bedragen in € Rekening Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot

 -/- is voordeel; + is nadeel 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Lasten

Salaris- en personeelskosten 0 80.990 17.500 17.700 17.900 18.200

Inhuur externen 0 601.370 153.500 33.500 33.500 33.500

ICT 0 61.180 32.600 32.900 33.300 33.800

Taken door gemeenten* 0 0 13.100 13.200 13.300 13.500

Kantoorkosten 0 26.650 0 0 0 0

Kapitaallasten 0 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800 -2.800

Proceskosten 0 15.000 14.400 0 0 0

Subtotaal lasten 0 782.390 228.300 94.500 95.200 96.200

Baten 0 0 0 0 0 0

Bijdrage gemeenten 0 -771.130 -228.300 -94.500 -95.200 -96.200

Terugbetaling rente 0 -11.260 0 0 0 0

Subtotaal baten 0 -782.390 -228.300 -94.500 -95.200 -96.200

0 0 0 0 0 0

Saldo van baten en lasten 0 0 0 0 0 0

Reservemutaties 0 0 0 0 0 0

Resultaat 0 0 0 0 0 0
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2.2 Toelichting op de wijzigingen 
 
LASTEN 
 
1. Salaris en personeelskosten 
 
In de primaire begroting 2018 is al een verhoging van de salaris- en personeelskosten ter grootte van 
€ 65.000,- opgenomen. Deze komt ook in 2017 voor rekening van BSWW. Per 1 september 2017 is de 
teamleider uit dienst. Deze functie wordt vooralsnog niet ingevuld. De interim-directeur wordt 
gedetacheerd door Stichtse Vecht en wordt deels gedekt door de loonsom van de teamleider. Het 
salarisverschil tussen de teamleider en directeur bedraagt € 17.500,- per jaar. In 2017 betreft het vier 
maanden, € 5.800,-. € 10.190,- betreft extra inzet van een van de medewerkers gedurende enkele 
maanden. 
 
De extra kosten voor de directeur worden vooralsnog structureel opgevoerd. Eventuele wijzigingen 
in de uitvoeringsstructuur van BSWW kunnen in 2018 nog leiden tot een wijziging in de post salaris- 
en personeelskosten.  
 
2. Inhuur externen 
Vanwege de verwachte vertraging voor het opleggen van de belastingen 2017 is begin dit jaar veel 
meer inhuur nodig geweest dan begroot. In augustus 2017 heeft de Waarderingskamer een Inspectie 
ter plaatse uitgevoerd waaruit blijkt dat ook in de laatste helft van het jaar extra inzet nodig is om 
tijdig aan de verplichtingen in 2018 te voldoen. Hieronder valt ondersteuning bij de modelinrichting 
en de herwaardering van de niet-woningen.  
 
De totale inhuur neemt daardoor in 2017 toe tot € 707.870,-. Het grootste deel is incidenteel. In dit 
bedrag is een stelpost opgenomen van € 50.000,- voor onvoorziene werkzaamheden die bij het 
inrichten van de herwaarderingmodellen aan het licht komen. 
 
In overleg met de Waarderingskamer stellen wij eind 2017 een Plan van Aanpak voor verbetering op. 
Dit zal resulteren in een inhaalslag in kwaliteit van mensen en gegevens moeten in 2018. Ook 
wettelijke eisen vragen om aanvullende bewerking van gegevens. De inhuur niet-woningen en 
ondersteuning bij het behandelen van bezwaarschriften moet worden voortgezet. Daarnaast 
begroten wij 2,0 fte voor het op orde brengen van de gegevens.  
 
Zoals in de begroting 2017 is aangegeven, kan vanaf 2018 de extra inzet van externe inhuur in 
verband met de opstartfase van BSWW worden afgebouwd.  Na 2018 zouden deze werkzaamheden 
geheel in eigen beheer moeten kunnen worden uitgevoerd. Enkele specifieke taken, zoals de 
herwaardering niet-woningen, moeten naar verwachting door externen worden uitgevoerd. Het 
budget voor inhuur externen wordt vanaf de begroting 2019 niet meer geïndexeerd. De incidentele 
kosten voor inhuur bedragen in 2018 € 120.000,-. De structurele kosten € 125.000,-. 
 
Prognose inhuur 2018:  

Herwaardering niet-woningen 
2019 en  
bezwaarschriften niet-
woningen 2018 

Projectkosten 
Gemiddeld € 72,50 per uur 
Gemiddeld € 72,50 per uur 

Prognose 340 uur 
 

€ 50.000 
 

€ 25.000 

Bezwaarschriften Woningen 
aanslag 2018 

48 uur per week,  
30 weken per jaar 

Gemiddeld € 50,- per uur 

€ 75.000 
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Gegevensbeheer  72 uur per week,  
47 weken per jaar 

€ 25-30 per uur 

€ 95.000 

Totaal  € 245.000,- 

 
 
 
3. ICT 
De begroting 2017 ging uit van € 106.400,- aan ICT-kosten. Deze worden in 2017 overschreden tot 
naar verwachting € 167.580,-. Dit bestaat uit licenties en extra ondersteuning voor het op orde 
krijgen van de applicaties. Hierin is al een verbeterslag gemaakt. De jaarlijkse kosten aan licenties zijn 
laag ingeschat. Voor de aanschaf van een Documentmanagementsysteem is budget begroot. Dit is 
nog niet benut. Er is nader onderzoek nodig om tot een praktische oplossing te komen. Het budget 
blijft voor 2018 staan. In 2017 kan deze post komen te vervallen.  De gewijzigde begroting 2018 sluit 
aan op de werkelijk te verwachten licentiekosten, rekening houdend met een beperkte extra 
investering in ondersteuning van het applicatiebeheer. Deze kosten zijn structureel. 
 
Prognose ICT 2018:  

Licenties € 120.000 

Ondersteuning applicatiebeheer (Gouwit) € 20.000 

Totaal € 140.000,- 

 
 
4. Taken door gemeenten 
De kosten voor het uitvoeren van extra KCC-taken door Stichtse Vecht is vanaf 2018 in de begroting 
opgenomen. Gelet op wensen van de gemeenten zullen er in 2018 meer wijzigingen in de DVO’s 
volgen. Hiermee spelen wij hierop in.   
 
Weesp en Stichtse Vecht hebben al extra taken aangekondigd op het gebied van reclamebelasting en 
de Bedrijfsinvesteringszone (BIZ). Hiervoor worden aanvullende dienstverleningsovereenkomsten 
gesloten.  
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5. Kantoorkosten 
In de primaire begroting 2018 is al een verhoging van de kantoorkosten ter grootte van € 30.000 
opgenomen in verband met bankkostenkosten. Voor 2017 worden met de wijziging ook bankkosten 
opgevoerd.  
 
Voor de toekomst nog niet goed te zeggen hoe de kantoorkosten zullen ontwikkelen.  
 
6. Kapitaallasten 
De kapitaallasten zijn in de primaire begroting iets te hoog opgenomen. 
 
7. Proceskosten 
De proceskosten zijn in de begroting op hetzelfde niveau gehouden. Het aantal bezwaarschriften in 
2017 is ongeveer gelijk aan 2016. Het aantal proceskostenvergoedingen lijkt in 2017 hoger uit te 
vallen dan begroot. De begroting is daarop aangepast.   
 
Doordat de data niet goed op orde is, worden relatief veel bezwaarschriften gegrond verklaard. De 
indiener heeft dan recht op een proceskostenverordening. De kwaliteit van de data wordt 
momenteel opgewerkt. De inrichting van de data is voor de belastingheffing 2018 dus beter op orde. 
Het aantal toegewezen bezwaren zal daardoor afnemen. Wij verwachten daarom in 2018 met 
hetzelfde budget te kunnen werken.  
 
BATEN 
 
1. Bijdrage gemeenten 
Om te voorzien in de toename van de lasten, wordt de bijdrage door de gemeenten verhoogd. In een 
klein deel van de toename van de lasten wordt voorzien door de indexering van de opbrengsten 
dwangbevelen. Daarnaast levert BSWW juridische ondersteuning aan de gemeenten Stichtse Vecht 
en Wijdemeren voor de afdoening van de bezwaren tegen aanslagen leges, wat apart als 
“dienstverlening aan gemeenten” is gecategoriseerd. Als gevolg van de wijzigingen wordt de 
participantenbijdragen van de gemeenten wordt in 2017 verhoogd met € 771.130,- en in 2018 met 
€228.300,-. Vanaf 2019 is ongeveer € 95.000,- meer nodig dan aangegeven in de primaire 
meerjarenbegroting. 
 
2. Terugbetaling rente 
De bank heeft in 2016 ten onrechte rente in rekening gebracht en deze is in 2017 terugbetaald. 
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2.3 Gevolgen participantenbijdrage 
 
Bij de oprichting van BSWW is onderstaande verdeelsleutel afgesproken voor de bijdrage van de 
deelnemende gemeenten. De kostenverdeelsleutel is gebaseerd op het aandeel van de gemeente in: 
1. WOZ: het aantal objecten; 2. Heffen: het aantal aanslagregels (belastingsoorten); 3. Invorderen: 
het aantal aanslagbiljetten. 
 
Tabel 4 Verdeelsleutel 

 
 
 
Hieronder zijn de begrote bijdragen van de gemeenten meerjarig weergegeven. In tabel 5 staan de 
bedragen voor de primaire begrotingen, in tabel 6 de bedragen voor de gewijzigde begrotingen 2017 
en 2018 en in tabel 7 de verschillen.  
 
Tabel 5 Bijdrage deelnemende gemeenten primaire begroting 2017 en 2018 

 

 
Tabel 6 Bijdrage deelnemende gemeenten gewijzigde begroting 2017 en 2018 

 
 
 
Tabel 7 verschil bijdrage deelnemende gemeenten gewijzigde en primaire begroting 2017 en 2018 

 
 

Verdeelsleutel BSWW

Stichtse Vecht 57,00%

Weesp 20,50%

Wijdemeren 22,50%

Totaal 100,00%

Bedragen in € Rekening Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Stichtse Vecht 922.300 963.200 1.018.000 1.027.700 1.039.200 1.053.900

Weesp 331.700 346.400 366.100 369.500 373.800 379.100

Wijdemeren 364.100 380.300 401.900 405.700 410.200 416.000

Totaal 1.618.100 1.689.900 1.786.000 1.802.900 1.823.200 1.849.000

Bedragen in € Rekening Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Stichtse Vecht 922.300 1.402.790 1.148.200 1.081.500 1.093.500 1.108.800

Weesp 331.700 504.510 412.900 389.000 393.300 398.700

Wijdemeren 364.100 553.730 453.200 426.900 431.600 437.700

Totaal 1.618.100 2.461.030 2.014.300 1.897.400 1.918.400 1.945.200

Bedragen in € Rekening Begroot Begroot Begroot Begroot Begroot

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Stichtse Vecht 0 439.590 130.200 53.800 54.300 54.900

Weesp 0 158.110 46.800 19.500 19.500 19.600

Wijdemeren 0 173.430 51.300 21.200 21.400 21.700

Totaal 0 771.130 228.300 94.500 95.200 96.200


