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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 2019 BSOB maakt onderdeel uit van de bestuurlijke cyclus 2019 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 2019 BSOB die op 29 maart 2018 aan het
Algemeen Bestuur van de BSOB wordt aangeboden en daarna ter zienswijze aan de raden wordt
aangeboden.
Voorgesteld besluit :
Instemmen met de Kadernota 2019 BSOB
Inleiding/probleemstelling:
Het Algemeen Bestuur van de BSOB heeft op 21 december 2017 de Kadernota 2019 vastgesteld
en wordt nu aan de raden van de deelnemende gemeenten en Waterschap voor een zienswijze
voorgelegd. Dit is conform de bestuurlijke cyclus 2018-2019.
Relatie met eerdere besluitvorming:
Geen relatie, de Kadernota 2019 is het startdocument voor dit betreffende begrotingsjaar.
Beoogd resultaat:
Middels de Kadernota 2019 wordt door de BSOB de beleidsvoornemens en de uitgangspunten
voor de begroting 2019 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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De uittreding van de gemeente Veghel per 1 januari 2018 is qua volume ruimschoots
gecompenseerd door toetreding van de gemeenten Asten, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel,
Bernheze en St. Anthonis. Hierdoor ontstaat een brede basis om de maatschappelijke kosten zo
laag mogelijk te kunnen houden.
Argumenten:
De Kadernota 2019 heeft als belangrijkste voornemens en kaderstelling t.b.v. de begroting 2019:
Digitale overheid 2020
Vanaf 1 januari 2018 worden beheer- en exploitatiekosten m.b.t. MijnOverheid en Digid, belast bij
de afnemers. Voorheen kwamen deze kosten voor rekening van de Rijksoverheid. Een geschatte
structurele toename van de lasten van € 100.000.
Uitvoering Wet WOZ en waarderingskamer
In 2017 heeft de waarderingskamer de BSOB de hoogst mogelijke score toegekend, “Goed”.
De inzet van de BSOB is erop gericht de kwaliteit, continuïteit en efficiency van de dienstverlening
verder te professionaliseren en te borgen binnen een sterke organisatie.
Invoering kostendelersnorm voor kwijtscheldingsprocedure
Door invoering van de kostendelersnorm (delen van woonkosten door meerdere volwassenen in
een woning) worden minder kwijtscheldingstoekenningen verwacht. Om betalingsproblemen te
voorkomen zal BSOB extra communiceren en inspelen op een actieve sturing bij
betalingsregelingen.
Wijziging Invorderingswet per 1-1-2019
De lokale heffingen worden gelijkgetrokken met de Algemene wet Rijksbelastingen. De termijnen
van invorderingen veranderen hierdoor en griffierechten zijn verschuldigd bij beroepsschriften.
Besluitvorming en communicatie met gemeenteraden
Na de verkiezingen zal het besluitvormingsproces worden herzien op de effectiviteit. De groei van
de BSOB brengt met zich mee dat processen meer efficiënt kunnen worden ingericht.
Ook zal de BSOB in overleg met de griffie treden om de raad ter informeren over relevante
ontwikkelingen.
Informatieveiligheid
De BSOB zal de wettelijk verplichtingen in het kader van privacy en gegevensbescherming tijdig
(voor 25 mei 2018) implementeren. In onderlinge afstemming zal bekeken worden hoe dit het
beste georganiseerd kan worden.
BLOU-samenwerking
De gemeenten Bernheze, Landerd, Oss en Uden verkennen samenwerking op het gebied van
informatievoorziening en automatisering. Als beheerder van de basisregistratie WOZ inclusief
koppelingen namens alle deelnemers, is het van belang dat de BSOB betrokken wordt bij deze
mogelijke samenwerking.
Werkprocessen
Naast de hierboven vermelde speerpunten richt de BSOB zich vanaf 2018 met name op de klant
en een verhoging van de efficiëntie door:
 Te denken vanuit de klant; deelnemers en belastingplichtigen,
 Verdergaande digitalisering vanuit een overheid brede visie dienstverlening 2020,
 Optimalisatie en stabilisatie van de kwaliteit van bedrijfsvoering en dienstverlening,
 Aanpassing van het invorderingsproces d.m.v. tussenstappen (klantvriendelijker),
 Verhoging kwaliteit en efficiëntie van de klantenservice door actief contact.
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Financiële gevolgen en dekking:
De financiële uitgangspunten die in de Kadernota 2019 worden gehanteerd zijn:
 Op basis van de prijsmutatie in 2018 wordt voor 2019 uitgegaan van een indexering van
1,4% netto materiële consumptie en 2,4% lonen en salarissen,
 Door toetreding van nieuwe deelnemers en de toenemende mate van digitalisering, biedt
mogelijkheden om nog efficiënter de taken uit te kunnen voeren. Voor de komende 3 jaar
wordt een afname van personele bezetting verwacht van 4 fte waarbij geen rekening
gehouden wordt met veranderende wet- en regelgeving etc.,
 Nieuwe opzet kostenverdeling waarbij een evenwichtige verdeling van invorderingskosten
en inkomsten wordt voorgesteld. Tevens zal een onderscheidt worden gemaakt tussen
reguliere en eenmalige kosten (activiteiten),
 Onderzoek naar de mogelijkheid van reservevorming om schommelingen in de exploitatie
en deelnemersbijdragen te kunnen egaliseren.
De financiële verwerking van deze kaders vindt plaats in de conceptbegroting 2019 BSOB.
De conceptbegroting 2019 wordt aan de gemeenteraad voor een zienswijze aangeboden. De
gevolgen van de conceptbegroting 2019 BSOB voor de gemeente Boekel, zal hierbij worden
betrokken.
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 2019 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 2019 BSOB

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel
De secretaris
de burgemeester

J.G. Marcic

Bijlagen die zijn bijgevoegd:
Kadernota 2019 BSOB

Z/036252 AB/022975

P.M.J.H. Bos

