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Voorstel
1. In te stemmen met de ontwerp begroting 2021 van BSR. 
2. De financiële gevolgen te verwerken in de eerste begrotingswijziging 2021.

Inleiding
Op basis van de deelname door Avri in Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking 
Rivierenland (hierna: BSR) wordt zienswijze gevraagd op de ontwerp begroting 2021 van BSR. 

Ook in 2021 investeert BSR in haar medewerkers, ondersteunende systemen en processen omdat dit 
leidt tot efficiency en optimalisatie van belastinginkomsten voor onze deelnemers tegen zo laag 
mogelijke integrale kosten op een resultaatgerichte, betrokken en klantgerichte wijze.

BSR streeft ernaar de kosten zo laag mogelijk te houden. BSR moet voldoen aan diverse wet- en 
regelgeving, o.a. op het gebied van de landelijke voorzieningen en privacy. Dit vraagt om extra 
investeringen en kosten, die niet te beïnvloeden zijn, waardoor de begroting de laatste jaren een 
stijgende trend laat zien.

Beoogd effect
Gevoelens uiten bij de begroting 2021 van BSR.

Argumenten
1.1 De begroting is structureel meerjarig in evenwicht. 

1.2 De begroting is opgesteld conform de richtlijnen uit het Besluit Begroting en Verantwoording 
provincies en gemeenten (BBV). 

2.1 Het tarief afvalstoffenheffing 2021 uit de primaire begroting 2021 van Avri wordt niet verhoogd.

Kanttekeningen 
1.1 De deelnemersbijdrage van Avri stijgt per 2021 structureel met € 14.000 (3%) ten opzichte van 
de deelnemersbijdrage 2020. 
De stijging is met name gevolg van stijgende personeelskosten door CAO indexeringen, 
functiewaardering en formatie uitbreiding in de bedrijfsvoering van BSR. Daarnaast nemen de kosten 
toe door de inflatie, die leveranciers doorberekenen. Met de inzet van diverse maatregelen heeft BSR 
een overall kostenstijging kunnen beperken.



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

Financien
De begroting 2021 van Avri is gebaseerd op de begroting 2020-2023 van BSR. De 
deelnemersbijdrage in de ontwerpbegroting 2021 van BSR ligt € 1.000 hoger dan in de begroting 2021 
van Avri. Dit bedrag wordt verwerkt in de eerste begrotingswijziging 2021 van Avri (programma 
Basispakket).

Uitvoering
Deze zienswijze wordt kenbaar gemaakt ten behoeve van de behandeling van de ontwerp begroting 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
- Begroting 2021 BSR
- Zienswijzebrief GR Avri aan BSR


