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Voorstel 
1. In te stemmen met de voorgestelde wijziging van GR BSR, waardoor geringe begrotingswijzigingen 
niet meer aan de deelnemers in BSR voor zienswijze worden voorgelegd. 
 

 
Inleiding 
In de GR BSR is bepaald dat de deelnemers in BSR (waaronder GR Avri) een zienswijze op een 
begrotingswijziging kunnen indienen als de deelnemersbijdrage hierdoor wijzigt. In de praktijk blijkt dat 
iedere begrotingswijziging binnen BSR direct leidt tot een wijziging van deze deelnemersbijdrage en 
zodoende het volledige besluitvormingsproces binnen raden en algemeen besturen moet doorlopen. 
Dit geldt ook voor begrotingswijzigingen met zeer geringe gevolgen voor de deelnemers. Het AB van 
BSR stelt haar deelnemers nu voor om geen zienswijze meer te vragen voor begrotingswijzigingen die 
niet meer dan 3% afwijken van de primitieve begroting van BSR. De totale deelnemersbijdrage in de 
primitieve begroting 2017 van GR BSR bedraagt € 6.703.000, de voorgestelde totale bandbreedte van 
3% bedraagt daarmee € 201.000. 
 
Beoogd effect 
Snellere besluitvorming binnen BSR voor geringe wijzigingen van de begroting. 
 
Argumenten 
1.1. De doorlooptijd van geringe begrotingswijzigingen van BSR wordt versneld door deze wijziging 
Deze begrotingswijzigingen worden niet meer voorgelegd aan de deelnemers. Het ambtelijk apparaat 
van BSR en haar deelnemers wordt hierdoor aanzienlijk ontlast. 
 
Kanttekeningen 
1.1. Het AB krijgt hierdoor geen tussentijds inzicht in geringe wijzigingen op de begroting van BSR. 
Alle begrotingswijzigingen worden wel steeds voorgelegd aan het AB van BSR. Daarnaast is Avri 
vertegenwoordigd in het ambtelijk overleg binnen BSR waarin alle begrotingswijzigingen worden 
behandeld en wordt het DB van Avri hierover geïnformeerd. Tot slot worden bij bijzondere 
aangelegenheden binnen BSR, zoals de toetreding van een deelnemer, altijd een begrotingswijziging 
ter zienswijze aangeboden. 
 
1.2 De afwijking op de begroting van Avri kan groter zijn dan 3%. 
De voorgestelde afwijking is gebaseerd op de primitieve begroting van BSR. Deze begroting wordt 
gelijktijdig opgesteld met de begroting van GR Avri, waardoor de definitieve cijfers van BSR niet tijdig 
beschikbaar zijn om in de begroting van Avri te kunnen worden opgenomen. Hierdoor bestaat de kans 
dat de bijdrage in de begroting van Avri afwijkt van de bijdrage op basis van de primitieve begroting 
van BSR en de afwijking op de Avri begroting groter kan zijn dan 3%. Er is ambtelijk overleg om op 
basis van de laatste inzichten een zo zuiver mogelijke deelnemersbijdrage in de begroting van Avri te 
verwerken. Het DB van Avri kan besluiten om het AB alsnog te informeren over de 
begrotingswijzigingen van BSR.  
 



Communicatie 
Niet van toepassing. 
 
Financien 
Op basis van de deelnemersbijdrage van GR Avri (€ 343.000) heeft dit tot gevolg dat afwijkingen 
binnen de € 10.000 (3%) niet meer voor zienswijze aan het AB Avri worden voorgelegd.  
De aanvullende bijdrage van Avri voor de specifieke investeringen ten behoeve van 'meerdere 
aanslagjaren op één biljet' blijft voor de berekening van de afwijking buiten beschouwing. 
 
Uitvoering 
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen 
Brief wijziging GR Belastingsamenwerking Rivierenland 
 


