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Voorstel 
1. In te stemmen met de concept jaarstukken 2021 van BSR. 
 

 
Inleiding 
Op basis van de deelname door Avri in Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking 
Rivierenland (hierna: BSR) wordt zienswijze gevraagd op de concept jaarstukken 2021 van BSR.  
 
De focus van BSR lag in 2021 op het continueren en verbeteren van het primaire proces in het 
belang van onze deelnemers en burgers. Het resultaat van het klanttevredenheidsonderzoek, dat in 
september is gehouden, bevestigt dat de deelnemers de BSR aanpak waarderen. 
 
BSR is erin geslaagd om grotendeels uitvoering te geven aan de afgesproken taken, binnen de 
financiële kaders, zoals door het algemeen bestuur vastgesteld. In de jaarrekening vindt u hiervan 
de financiële verslaglegging. Hieruit blijkt dat er een positief saldo ad € 418.000 resulteert ten 
opzichte van de najaarsnota.  
 
Het voordeel van € 418.000 vloeit terug naar de deelnemers van BSR. 
 
Beoogd effect 
De vaststelling van de Jaarstukken 2021 in het Algemeen Bestuur van BSR mogelijk te maken.  
 
Argumenten 
1.1 BSR is erin geslaagd om uitvoering te geven aan de afgesproken taken 
Dit is uitgevoerd binnen de door het bestuur van BSR vastgestelde, financiële kaders. 
 
Kanttekeningen 
1.1 Een gedegen kwalitatieve analyse op de financiële- en beleidsresultaten ontbreekt. 
Door het ontbreken van een kwalitatieve onderbouwing is niet duidelijk waardoor het resultaat is 
ontstaan en het een structureel of incidenteel karakter heeft. Mede gelet op de nieuwe 
kostentoerekening, maar ook de hogere belastingopbrengsten voor Avri in 2021 zouden we meer 
inzicht willen hebben op het resultaat en de ontwikkelingen en stabiliteit in de bedrijfsvoering.  
 
1.2. Er zijn zorgen over de continuïteit en kwetsbaarbaarheid van de bedrijfsvoering van BSR 
BSR geeft aan last te hebben van de krappe arbeidsmarkt. Er zijn veel vacatures (17%). Daarnaast 
is er sprake van een hoog ziekteverzuim. Het proces van de jaarstukken en accountantscontrole bij 
BSR heeft vertraging opgelopen en ook de aanbieding van de concept begroting BSR 2023 is voor 
de tweede keer uitgesteld Dat alles geeft ons reden tot zorg voor de continuïteit en kwetsbaarheid 
van BSR.  
 
Communicatie 
De zienswijze van Avri wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan BSR (zie bijlage).  
 
Financiën 
In de concept jaarstukken 2021 van Avri is uitgegaan van de prognose uit de najaarsnota 2021 van 
BSR (okt. 2021), aangezien BSR en Avri als gemeenschappelijke regelingen gelijktijdig de 
jaarstukken opstellen. In de najaarsnota 2021 is een deelnemersbijdrage voor Avri opgenomen van 
€ 468.000. De definitieve deelnemersbijdrage van Avri aan BSR komt in de jaarstukken 2021 van 
BSR € 53.000 voordeliger uit. Dit bedrag wordt verwerkt in de bestuursrapportage 2022 (programma 
Basispakket).  



 
Uitvoering 
Deze zienswijze wordt kenbaar gemaakt ten behoeve van de behandeling van de ontwerp begroting 
in het Algemeen Bestuur van BSR op 7 juli 2022. Daarbij is verzocht om eventuele zienswijzen 
uiterlijk 17 juni 2022 bij BSR in te dienen. Aangezien er dan nog geen AB vergadering bij Avri heeft 
plaatsgevonden en het AB Avri derhalve geen besluit heeft kunnen nemen voor 17 juni, wordt het 
voorstel behandeld in het DB+ van 11 mei 2022 en wordt het besluit in het AB Avri van 7 juli 2022 
bekrachtigd. 
 
Bijlagen 
- Jaarstukken 2021 BSR 
- Zienswijzebrief GR Avri aan GR BSR 
 

 


