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Geachte raads- en burgerleden,
In de vergadering van de commissie Algemene Zaken d.d. 15 februari 2017 heeft u verzocht om
nadere toelichting omtrent de mogelijke financiële consequenties die de uittreding van Veghel
uit de Gemeenschappelijke Regeling BSOB per 1 januari 2018, met zich mee kan brengen.
Het jaar 2017 is een overgangsjaar waarbij Meierijstad de volledige reguliere bijdrage ad
€ 680.000 betaalt. Na 2017 zullen alle processen t.b.v. Veghel/Meierijstad, ontvlecht zijn uit de
gemeenschappelijke regeling BSOB en zal Meierijstad vanaf 2018 zelfstandig de belastingtaken
uitvoeren. Om met name de opgebouwde kennis te waarborgen wordt personeel overgedragen.
De afkoopsom voor direct personeel (4,88 fte) bedraagt € 550.000. De exacte omvang zal in
januari 2018 worden bepaald en naar rato worden verrekend. Per fte vindt een correctie plaats
van € 113.000.
Om alles zorgvuldig te laten verlopen wordt dit proces door externen ondersteund en komen de
geraamde kosten ad € 152.000 voor rekening van Meierijstad.
De totale bijdrage in de indirecte kosten zijn door Deloitte becijferd op € 1.215.000.
De afbouw van de bijdrage in de indirecte kosten (uittreedvergoeding) vindt over 5 jaren plaats.
Omgekeerd aan deze afbouw wordt in de meerjarenbegroting van de BSOB een taakstelling
opgenomen ter grootte van hetzelfde bedrag als de afbouw van de bijdrage van Meierijstad.
Hierdoor verloopt de uittreding kostentechnisch neutraal. De BSOB heeft een
inspanningsverplichting om binnen 5 jaar een structurele kostenbesparing te effectueren van
€ 405.000.
Afbouw bijdrage indirecte kosten door Meierijstad.
Vergoeding indirecte kosten (€ x 1.000)
Gedeelte van indirecte kosten dat nog niet
is af te bouwen
Vergoeding
Effectuering van de vergoeding*
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Totaal

2017
100%

2018
80%

1.215
1.215

405
405

324

2019
60%
243
810

2020
40%

2021
20%

162

81

NB*: De gemeente Veghel treedt uit per 01-01-2018. In 2017 is de gemeente Meierijstad (als
rechtsopvolger van de gemeente Veghel) nog deelnemer van BSOB. Voor dat jaar voldoet de gemeente
Veghel daarom de begrote deelnemersbijdrage. Een gedeelte van deze deelnemersbijdrage wordt
aangemerkt als vergoeding van indirecte kosten. Dit gedeelte is gelijk aan € 405.000 (zie bovenstaande
tabel). Na 2017 resteert nog een bedrag van € 810.000 (1.215 – 405 = 810).
Voor een andere toelichting wordt verwezen naar de adviesnota en het besluit van het Algemeen Bestuur
BSOB, d.d. 15 december 2016.
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