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Geachte raad- en burgerleden,
De colleges van Gemert-Bakel, Laarbeek, Asten en Someren hebben 4 april jl. het
voorgenomen besluit genomen om toe te treden tot de BSOB. De intentie is om dit per 1 januari
2018 te doen. De raden dienen nog wel in te stemmen over de toetreding bij de BSOB.
In 2016 heeft de voormalige gemeente Veghel besloten per 1 januari 2018 uit de
gemeenschappelijke regeling BSOB te treden. In de vergadering van het Algemeen Bestuur
van de BSOB d.d. 15 december 2016 is besloten in te stemmen met uittreding waarbij tevens
afspraken zijn gemaakt over de uittredingsvoorwaarden en financiële compensatie van de
resterende deelnemers. Tijdens die vergadering is de wens uitgesproken mogelijkheden te
onderzoeken om de wegvallende bijdrage op te kunnen opvangen. Enerzijds door middel van
een taakstelling(kostenbesparing) anderzijds, bij voorkeur, om nieuwe deelnemers aan te
trekken. Dit vergroot niet alleen de continuiteit van de BSOB maar biedt kansen om naast de
goede kwaliteit nog meer schaalvoordelen te behalen.
Medio 2016 is door de colleges van de gemeente Asten, Someren, Gemert-Bakel en Laarbeek
een bestuursopdracht vastgesteld om een samenwerking op het gebied van belastingen te
onderzoeken en nader uit te werken in een bedrijfsplan.
In oktober 2016 heeft BSOB gelet op de bestuurlijke wens om te groeien en nieuwe deelnemers
toe te laten treden, contact opgenomen met de gemeenten met de vraag of BSOB een
voorlopig voorstel mocht aanbieden aan de vier gemeenten.
Het onderzoek van de peelgemeenten heeft geresulteerd in een advies tot overdracht van de
uitvoeringstaken op het gebied van belastingen en WOZ aan BSOB.
Het is nu aan de raden van Gemert-Bakel, Laarbeek, Asten en Someren om in te stemmen met
het voorgenomen besluit van de 4 colleges.
Het Algemeen Bestuur van de BSOB zal vervolgens besluiten over het toetredingsverzoek op
basis van een gemeenschappelijk gedragen toetredingsplan met bijbehorende budgetten. De
financiële gevolgen van dit besluit zal worden doorgerekend en de begroting 2018 zal daarop
worden aangepast.
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