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Samenvatting:
De gemeente Boekel werkt op meerdere beleidsgebieden samen. Dat geldt ook voor het taakveld
WOZ/Belastingen waar de gemeente Boekel deel uitmaakt van de GR BSOB.
Vanaf 1 januari 2018 bestaat de BSOB uit de volgende deelnemers: gemeenten Boekel, Landerd,
Uden, Oss, Deurne, Asten, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel, Bernheze, St. Anthonis en
Waterschap Aa en Maas.
De Kadernota 2021 BSOB maakt onderdeel uit van de bestuurlijke cyclus 2021 en wordt aan de
raad ter instemming aangeboden. De raad heeft de mogelijkheid om een afzonderlijke zienswijze
in te dienen. Dat geldt tevens voor de conceptbegroting 2021 BSOB die op 30 maart 2020 aan het
Algemeen Bestuur van de BSOB wordt aangeboden en daarna ter zienswijze aan de raden wordt
aangeboden.
Voorgesteld besluit:
Instemmen met de Kadernota 2021 BSOB
Inleiding/probleemstelling:
Het Algemeen Bestuur van de BSOB heeft op 19 december 2019 de Kadernota 2019 besproken
en wordt nu aan de raden van de deelnemende gemeenten en Waterschap voor een zienswijze
voorgelegd. Dit is conform de bestuurlijke cyclus 2020-2021.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Geen relatie, de Kadernota 2021 is het startdocument voor dit betreffende begrotingsjaar.
Beoogd resultaat:
Middels de Kadernota 2021 wordt door de BSOB de beleidsvoornemens en de uitgangspunten
voor de begroting 2021 kenbaar gemaakt. Dit geeft de deelnemers vroegtijdig inzicht in de richting
die de organisatie uitgaat alsmede de financiële kaders.
Dit vormt de basis voor een efficiënte en effectieve uitvoering van de Wet WOZ,
afvalstoffenheffing en rioolrechten.
Keuzemogelijkheden:
Het staat de gemeenteraad vrij om bepaalde uitgangspunten en/of aanvullende kaders aan te
dragen. Geconcludeerd kan worden dat de BSOB bedrijfsmatig steeds beter in control is en
aanvullende kaders niet nodig zijn.
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Argumenten:
De Kadernota 2021 heeft als belangrijkste voornemens en kaderstelling t.b.v. de begroting 2021:
Groei aantal deelnemers
In 2018 zijn de gemeenten Asten, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel, Bernheze en St. Anthonis
toegetreden. Binnen Oost-Brabant zullen gerichte acties worden ondernomen om ook andere
gemeenten te “verleiden” tot toetreding.
Hierdoor kan een nog meer robuuste organisatie ontstaan waardoor een brede basis aanwezig is
om de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk te kunnen houden.
Digitale overheid 2021
Digitale ontwikkelingen bepalen een groot deel van de inrichting van onze samenleving. De Wet
digitale overheid en Generieke Digitale Infrastructuur regelen onder andere het veilig en
betrouwbaar inloggen voor Nederlandse burgers en bedrijven bij de (semi-)overheid. De BSOB
zet diverse communicatiekanalen in voor contacten met de belastingplichtigen. Zo worden de
belastingaanslag en beschikking voor burgers ook aangeboden via aansluiting
op MijnOverheid. Voor bedrijven is dit nog niet mogelijk.
Uitvoering Wet WOZ en waarderingskamer
De Waarderingskamer stelt steeds hogere eisen aan de kwaliteit, continuïteit en efficiency van de
WOZ uitvoering. Het borgen van de vakbekwaamheid van het personeel een absolute noodzaak.
De waarderingskamer beoordeelt de kwaliteit van de WOZ-taxaties met sterren één tot en met vijf,
waarin één het laagste en vijf het hoogste is. BSOB heeft op dit moment voor alle deelnemers vier
sterren en dat staat voor de kwalificatie ‘goed’. Per deelnemer waarvoor je meerdere jaren deze
kwalificatie hebt gehaald krijg je de kwalificatie ‘goed meerdere jaren’ en dat zijn vijf sterren.
Harmonisatie kwijtscheldingsbeleid gemeenten en waterschap
In 2019 is uitvoering gegeven aan de harmonisering van de kwijtschelding. Het doel is te komen
tot een rechtvaardig en een op rechtsgelijkheid gebaseerd kwijtscheldingsbeleid voor alle
deelnemers, dit geharmoniseerd beleid is voor 95% gerealiseerd. Dit heeft een positief effect op
de verwerking en behandeling van de kwijtscheldingsverzoeken.
OZB woningtarieven mogelijk bij instelling van sociaal belang
Op dit moment is nog onduidelijk wat de reikwijdte van het amendement van het 2e kamerlid
Omtzigt is. Derhalve heeft de VNG haar gemeenten geadviseerd te wachten met toepassing van
artikel 220f Gemeentewet lid 2, totdat de gewenste duidelijkheid er is. Het amendement verplicht
gemeenten overigens niet om voor instellingen van sociaal belang het woningtarief toe te passen.
Gemeenten mogen dat zelf bepalen, en mogen hier dus ook van afwijken.
Zonnepanelen buiten de OZB belasting
Op dit moment registreert BSOB actief de aanwezigheid van zonnepanelen in de WOZadministratie voor zover deze informatie bekend is. Vooralsnog kent BSOB geen deelwaarde toe
aan de zonnepanelen.
Dit betekent dat BSOB voldoet aan de wens de zonnepanelen op te nemen in de
WOZ-administratie, en dat vooralsnog de deelwaarde zonnepanelen derhalve niet meegenomen
worden in de heffingsmaatstaf OZB.
Verdere optimalisatie aanslagoplegging 2020 e.v.
De activiteiten zijn gericht op het bereiken van:
 Verhoging van het aantal machtigingen ten opzichte van 2019 (digitale
incassomachtiging).
 Telefonische bereikbaarheid en afdoening (mail, post e.d.) Met de ervaringen van 2019
heeft BSOB verbeteringen aangebracht waardoor de responsetijd in 2020 naar
verwachting verkort wordt.
 Bij aanvang van 2020 heeft BSOB een vernieuwde website waardoor de belastingplichtige
duidelijker informatie krijgt en hier ook sneller bij de juiste informatie komt.
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Regionale ontwikkeling
BSOB is in 2019 aangesloten bij het Peel Interventie Team (PIT). Op een veilige en juridische
juiste wijze kan informatie worden uitgewisseld om ieders taakuitvoering te bevorderen. Mogelijk
dat het Maasland Interventie Team (MIT) ook zal toetreden.
Rechtmatigheidsverantwoording
Tot en met 2020 geeft de accountant bij de jaarstukken een controleverklaring af inzake de
rechtmatigheid. Door een wetswijziging moet het algemeen bestuur vanaf 2021 zelf een
rechtmatigheidsverantwoording opstellen, welke gecontroleerd zal worden door de externe
accountant. Dit geldt ook voor alle deelnemende gemeenten.
Werkprocessen
Naast de hierboven vermelde speerpunten richt de BSOB zich vanaf 2020 met name op de klant
en een verhoging van de efficiëntie door:
 Verdergaande professionalisering van de automatisering en maximale aandacht voor
digitalisering en robotisering
 Optimalisatie en standaardisatie van werkprocessen
 Modern werkgeverschap
 Oriëntatie op de mogelijkheden van uitbreiding dienstverlening en belastingsamenwerking
 Verhoging kwaliteit en efficiëntie van de klantenservice en verdergaande harmonisatie van
beleid
Financiële gevolgen en dekking:
De financiële uitgangspunten die in de Kadernota 2021 worden gehanteerd zijn gebaseerd op de
septembercirculaire gemeentefonds 2019:
 Op basis van de prijsmutatie in 2020 wordt voor 2021 uitgegaan van een indexering van
1,8% netto materiële consumptie en 2,9% lonen en salarissen,
De financiële verwerking van deze kaders vindt plaats in de conceptbegroting 2021 BSOB.
De conceptbegroting 2021 wordt aan de gemeenteraad voor een zienswijze aangeboden.
Risico’s:
Het risico dat gestelde doelen niet gerealiseerd worden is altijd aanwezig maar niet meer dan
onder normale omstandigheden. Bij tussentijdse rapportages kan hierop worden bijgestuurd.
Communicatie:
Geen bijzondere actie vereist
Uitvoering en evaluatie:
De BSOB voert overeenkomstig de begroting 2021 haar taken uit en legt hierover periodieke
verantwoording af. Mogelijke bijstellingen zullen aanhaken bij de reguliere planning & control
cyclus van de gemeente Boekel. Uitzonderlijke situaties zullen afzonderlijk aan de raad worden
voorgelegd.
Voorstel:
Instemmen met de Kadernota 2021 BSOB
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester
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