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Aan de raad
Inleiding
De Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) heeft hun ontwerpbegroting 2019 ter zienswijze
voorgelegd aan de aangesloten deelnemers. Daarnaast worden de deelnemers geïnformeerd over
de jaarrekening 2017 en de 2e begrotingswijziging 2018
Beslispunten
1. Instemmen met de bijgevoegde zienswijze ontwerpbegroting 2019 BSOB

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie algemene zaken, financiën en vastgoed d.d. 15 mei 2018
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Besluit toetreding BSOB.

Beoogd effect
Het bestuur van de BSOB betrekken de zienswijzen van de aangesloten deelnemers in
hun definitieve besluitvorming over de begroting 2019.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Argumenten
1.1.
De 2e begrotingswijziging 2018 en ontwerpbegroting 2019 geeft een verlaging van
de deelnemersbijdrage
Een van de doelstellingen voor de deelnemers om samen te werken op het gebied van
belastingen is lage kosten voor de belastingheffing en –inning. Verlaging van de
deelnemersbijdrage past binnen deze doelstelling. Daarom kan de gemeente ook
instemmend reageren op de ontwerpbegroting 2019.
1.2.
Reactie voor 18 mei 2018 gevraagd van gemeenteraad
De ontwerpbegroting is op 6 april door de BSOB aangeboden aan de deelnemers. Deze
hebben dan wettelijk gezien zes weken de tijd hun zienswijze in te dienen.
Kanttekeningen
Geen

Vervallen “oude” regelgeving
--

Financiën
De deelnemersbijdrage in 2018 voor de gemeente Gemert-Bakel bedraagt op basis van de
oorspronkelijke begroting BSOB € 432.000. Dit bedrag is ook verwerkt in de 1e financiële
rapportage 2018 van de gemeente.
Op het moment dat de BSOB hun stukken definitief vaststelt wordt in 2018 de
deelnemersbijdrage verlaagd naar € 399.000 en in 2019 verlaagd naar € 391.000. De
verlaagde deelnemersbijdragen voor 2018 en 2019 worden verwerkt in respectievelijk de
2e financiële rapportage 2018 en begrotingsnota 2019.
Uitvoering
Na besluitvorming van de gemeenteraad wordt de zienswijze naar de BSOB verstuurd.

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief BSOB aan gemeenteraad
2. Jaarrekening 2017 BSOB
3. 2e begrotingswijziging 2018 BSOB
4. Ontwerpbegroting 2019 BSOB
5. Zienswijze ontwerpbegroting 2019 BSOB

Ter inzage gelegde stukken
1. Aanbiedingsbrief BSOB aan gemeenteraad
2. Jaarrekening 2017 BSOB
3. 2e begrotingswijziging 2018 BSOB
4. Ontwerpbegroting 2019 BSOB
5. Zienswijze ontwerpbegroting 2019 BSOB
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