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Aanbiedingsbrief Jaarrekening 2019, Ontwerp-1e Begrotingswijziging 2020 en
Ontwerpbegroting 2021

Geachte leden van de gemeenteraad,
Hierbij bieden we u de jaarrekening 2019, de ontwerp-1e begrotingswijziging 2020 en de
ontwerpbegroting 2021 aan. Met deze stukken laten we u zien hoe we nu en in de komende
jaren de waardering, heffing en inning van belastingen efficiënt en kwalitatief goed blijven
uitvoeren. U kunt als raad met behulp van deze stukken uw gemeenschappelijke regeling
controleren en zo nodig bijsturen.
Jaarrekening 2019
De jaarrekening 2019 ontvangt u ter informatie.
Het jaar is afgesloten met een positief rekeningresultaat van € 230.128. Dit saldo wordt na
vaststelling verrekend met de deelnemers. Gezien de huidige veranderde
werkomstandigheden ten gevolge van de coronacrisis is het helaas niet gelukt om alle
controlewerkzaamheden tijdig af te ronden. Om er toch voor te zorgen dat de P&C-producten
bij u de bestuurlijke route in kan gaan is de jaarrekening in de AB-vergadering van 30 maart
reeds behandeld en sturen wij u deze alvast toe.
Naar verwachting zal 3 april de controleverklaring afgegeven worden, waarna de jaarstukken
2019 definitief vastgesteld zullen worden. De vastgestelde en ondertekende jaarstukken
2019 zullen wij vervolgens nazenden.
Ontwerp - Eerste begrotingswijziging 2020
Op de ontwerp- 1e begrotingswijziging kunt u uw zienswijze indienen.
Naar aanleiding van de afsluiting van het jaar 2019 is een ontwerp-begrotingswijziging voor
2020 opgesteld. De lasten nemen in de ontwerp-1e begrotingswijziging 2020 af, tevens is de
inzet fte over de processen geactualiseerd. Ook zijn de productiecijfers geactualiseerd. Deze
actualisaties leiden tot een gewijzigde deelnemersbijdrage 2020.
Ontwerpbegroting 2021
Op de ontwerpbegroting 2021 kunt u uw zienswijze indienen.
In de ontwerpbegroting worden de ontwikkelingen uit de kadernota 2021 vertaald naar
concrete plannen die BSOB wil realiseren en worden de financiële consequenties inzichtelijk
gemaakt.

Zienswijze
Ik vraag u uw zienswijze over de ontwerp 1e begrotingswijziging 2020 en de
ontwerpbegroting 2021 voor 12 juni 2020 schriftelijk kenbaar te maken aan het Dagelijks
Bestuur van BSOB.
Wij voegen uw commentaren bij de ontwerpbegroting en zullen deze aanbieden aan het
Algemeen Bestuur.
Op 25 juni 2020 ligt de begroting ter vaststelling voor aan het Algemeen Bestuur van BSOB.
Na vaststelling bieden we de begroting en de jaarrekening uiterlijk 15 juli 2020 aan de
provincie als toezichthouder.
Wellicht ten overvloede wil ik u erop wijzen dat u de ontwerpbegroting voor iedereen ter
inzage dient te leggen en tegen betaling beschikbaar te stellen. De gemeenten en
waterschap publiceren deze terinzagelegging en de verkrijgbaar stelling.

Hoogachtend,
Het Dagelijks Bestuur namens deze,
De directeur,

G.J.M. van der Zanden

