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BSR

Voorstel
1. In te stemmen met de concept jaarstukken 2019 van BSR.

Inleiding
Op basis van de deelname door Avri in Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking 
Rivierenland (hierna: BSR) wordt zienswijze gevraagd op de concept jaarstukken 2019 van BSR. 

De focus van BSR lag in 2019 op het realiseren en optimaliseren van het primaire processen. BSR is 
erin geslaagd om binnen de, door het bestuur vastgestelde, financiële kaders uitvoering te geven 
aan de afgesproken taken.

In de jaarrekening 2019 komt een financieel voordeel ten opzichte van de najaarsnota 2019 van 
BSR (prognose okt. 2019) tot uitdrukking van € 260.000 door onder meer hogere 
invorderingsopbrengsten dan geraamd . 

Hiervan wordt voorgesteld een deel te reserveren: 

In 2021 dient het project ‘van inhoud naar oppervlakte’ afgerond te zijn, zodat de herwaardering 
2022 op basis van grondoppervlakte kan plaatsvinden. Hiermee voldoet BSR aan de wettelijke 
bepalingen. Er is in 2018 en 2019 minder tijd voor dit project door externen besteed dan geraamd. 
De geraamde onttrekking van € 66.000 uit de reserve project  ‘van inhoud naar oppervlak heeft om 
deze reden niet plaatsgevonden. De daaruit voortvloeiende kosten worden echter wel in 2020 
uitgegeven. 

Daarnaast stelt BSR voor om van het niet aan dit project uitgegeven budget 2019 € 50.000 als 
resultaatbestemming 2019 op te nemen en te storten in de reserve. 

Het resterende voordeel van € 144.000 over 2019 (€ 260.000 -/- € 66.000 -/- € 50.000) vloeit terug 
naar de deelnemers van BSR.

Beoogd effect
Gevoelens uiten bij de jaarstukken 2019 van BSR. 

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.Het behaalde financiële resultaat wordt niet volledig aan de deelnemers teruggegeven
De reserveringen worden getroffen om toekomstige, onvermijdelijke kosten te kunnen dekken. 
Deze kosten zouden anders in 2020 en 2021 aanvullend aan de deelnemers worden doorbelast, 
aangezien BSR geen reserves heeft om kosten zelf op te vangen. 

Communicatie
De zienswijze van Avri wordt schriftelijk kenbaar gemaakt aan BSR (zie bijlage). 

Financiën
In de concept jaarstukken 2019 van Avri is uitgegaan van de prognose uit de najaarsnota 2019 van 
BSR (okt. 2019), aangezien BSR en Avri als gemeenschappelijke regelingen gelijktijdig de 
jaarstukken opstellen. In de najaarsnota 2019 is een deelnemersbijdrage voor Avri opgenomen van 
€ 406.000. De definitieve deelnemersbijdrage van Avri aan BSR komt in de jaarstukken 2019 van 



BSR € 12.000 voordeliger uit. Dit bedrag wordt verwerkt in de bestuursrapportage 2020 (programma 
Basispakket). 

Uitvoering
Deze zienswijze wordt kenbaar gemaakt ten behoeve van de behandeling van de jaarstukken 2019 
in het Algemeen Bestuur van BSR (vaststelling op 2 juli 2020). Aangezien er op 2 juli nog geen AB 
vergadering bij Avri heeft plaatsgevonden en het AB Avri derhalve geen besluit heeft kunnen nemen, 
wordt het voorstel schriftelijk behandeld en het besluit in het AB Avri  van 9 juli bekrachtigd. 

Bijlagen
- Jaarstukken 2019 BSR
- Zienswijzebrief GR Avri aan GR BSR


