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Samenvatting
De gemeente Boekel werkt op diverse beleidsgebieden samen met derden. Dat geldt ook voor het
taakveld WOZ/Belastingen.
Het afgelopen jaar is er veel gesproken en geschreven over de BSOB. Het feit dat de BSOB in
2013 met 0,7 miljoen minder uit kan dan bij de laatste begrotingswijziging de verwachting was
mag als positief worden beschouwd. Dit positieve resultaat wordt terugbetaald aan de deelnemers
en betreft voor Boekel € 15.830.
Onder de Begroting 2015 ligt een ambitieus verbeterplan van de BSOB. Zoals aangegeven op
pagina 15 daalt de bijdrage voor de gemeente Boekel in 2015 tot een totaalbedrag van € 120.470
(2013: € 132.765). Per saldo 9% minder dan de bijdrage die we betaalde in 2013. Daarmee
voldoet BSOB aan de ombuigingsdoelstelling van 5% - 8% & 9% die regionaal wordt opgelegd
aan alle gemeenschappelijke regelingen. BSOB loopt hier zelfs op vooruit door de ombuiging van
9% niet in 2017 maar al in 2015 te realiseren.
Voorgesteld besluit :
Jaarstukken 2013 voor kennisgeving aannemen en géén afzonderlijke zienswijze in te dienen met
betrekking tot de begroting 2015.

Inleiding/probleemstelling:
Om de raden beter te informeren en te betrekken bij Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) is in
regionaal verband afgesproken voor al deze regelingen eenzelfde beleids- en begrotingscyclus te
hanteren. BSOB valt hier nog niet onder aangezien mede de regievoerders van mening zijn dat,
gezien de fase waarin deze organisatie zich momenteel bevindt, individuele accenten van
essentieel belang zijn op de boodschap die gebracht moet worden en de manier waarop.
Relatie met eerdere besluitvorming:
De begroting 2015 is een afgeleide van de jaarrekening 2013 en de meerjarenbegroting 2013 –
2016.
Beoogd resultaat:
Een zo efficiënt en effectief mogelijke uitvoering van de Wet WOZ.
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Keuzemogelijkheden:
Er kan voor gekozen worden om niet de gewijzigde begroting 2013, maar de primaire begroting
2013 te nemen als basis voor de 5%, 8% en 9% ombuigingen door te rekenen. Naar verwachting
wordt de bijdrage voor de gemeente Boekel (op papier) iets gunstiger. De druk op de BSOB om
dit vervolgens te realiseren wordt onnodig hoog opgevoerd, dit terwijl de BSOB momenteel druk
bezig is om de bedrijfsvoering structureel op orde te krijgen.
Argumenten:
Enige terughoudendheid is naar verwachting verstandiger: nu eerst de doelen die de BSOB zich
zelf heeft opgelegd realiseren en daarna in onderling overleg bezien welke mogelijkheden er zijn
om nog een efficiencyslag te slaan.
Dit zal uiteindelijk meer opleveren dan nu het onderste uit de kan willen en gedurende het traject
constateren dat dit toch niet haalbaar is.
Financiële gevolgen en dekking:
Op kostenplaats 694.002 is voor de komende jaren een structureel budget ingerekend van netto
€ 129.500 (na verrekening BTW). De netto bijdrage conform de begroting 2015 van de BSOB
bedraagt € 120.470 en is daarmee ruim € 9.000 (7%) lager.
Risico’s:
Het risico dat gestelde doelen niet gerealiseerd worden is altijd aanwezig, maar niet meer dan
onder normale omstandigheden.
Communicatie:
Geen bijzondere actie vereist.
Uitvoering en evaluatie:
BSOB voert overeenkomstig de begroting 2015 haar taken uit en legt hier periodiek en tijdig
verantwoording over af.
Voorstel:
Voorgesteld wordt de begroting 2015 voor kennisgeving aan te nemen en géén afzonderlijke
zienswijze in te dienen.
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Bijlagen ter inzage:

T.A.M. van der Loo

- Brief BSOB d.d. 06-mei-2014
- Jaarstukken 2013 (concept) versie 1 d.d. 10-apr-2014
- Begroting 2015 (concept) versie 1.0 d.d. 19-mrt-2014

Bijlagen die zijn bijgevoegd: n.v.t.
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