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Geachte leden van het Algemeen Bestuur,

U bent vorig jaar een proces met alle deelnemers van BSR opgestart om de kostentoedeling in de begroting van
BSR te evalueren. De deelnemers is verzocht hun wensen en behoeften hierover kenbaar te maken. Zoals eerder
in het Algemeen bestuur van BSR aangegeven, heeft Avri hierbij de wens ingebracht meer flexibiliteit toe te passen
in de kostenopzet. In zijn totaliteit is kostenverlaging niet het doel. Wel binnen de kostenafspraken voor een jaar
flexibiliteit ten aanzien van de planning van werkzaamheden.

Het bestuurlijk proces heeft intussen geleid tot een uitwerking van alternatieve scenario’s, waarbij middels
rekenfactoren — en rekening houdend met de wettelijke kaders - een verdiepingsslag is gemaakt in de
verschillende belastingsoorten. Dit heeft geleid tot een nieuwe concept-verdeling gebaseerd op de inspanningen in
de bedrijfsvoering van BSR. Onze bestuurlijke vertegenwoordiger is hierover 15 oktoberj.l. geïnformeerd.

Wij vinden de voorgestelde kostenverhoging ad 40 procent (!) totaal onacceptabel. We zien dit ook als een signaal
dat niet wordt meegedacht. Zoals in gesprek met u d.d. 15 oktober was ons toegezegd de complete spreadsheet
van rekenfactoren te delen en vervolgens het gesprek verder te voeren.

Wij sturen u deze brief als signaal dat wij onze inbreng tot op heden onvoldoende zien terugkomen en nu een forse
kostenstijging gepresenteerd krijgen. Intussen zien wij de gehanteerde rekenmethode ook in de kadernota 2023
van BSR verwerkt. We vragen u om bij de kadernota 2023 aan Avri de ruimte te bieden om dit vervolggesprek te
voeren en de kadernota hier ook op bij te stellen. Dit biedt ons gelegenheid om aan de hand van de geboden
inzichten nader met elkaar in overleg te kijken naar de mogelijkheden om deze kostenstijging te voorkomen.

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur GR Avri

J. Reus W. Brdpwr
Voorzitter Secreta
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