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Aan de raad
Inleiding
Voor de gemeenteschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB) is de
Kadernota 2021 opgesteld. In de Kadernota 2021 worden de ontwikkelingen, kaders en
uitgangspunten voor het begrotingsjaar 2021 en het meerjarenperspectief gepresenteerd. BSOB
stelt de gemeenteraad in de gelegenheid zijn zienswijze kenbaar te maken m.b.t. de Kadernota
2021.
Beslispunten
1. Kennisnemen van de Kadernota 2021 en geen zienswijze in te dienen.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie Financiën en Bestuur d.d. 18 februari 2020
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
-Beoogd effect
Te komen tot een gedragen stuk dat door het bestuur van de BSOB kan dienen als basis
voor het opstellen van de meerjarenbegroting 2021 en verder.
Duurzaamheid
n.v.t.
Argumenten
De beschreven ontwikkelingen in de Kadernota zijn niet nieuw en sluiten aan bij de
informatie die wij daarover al hadden. Om die reden wordt voorgesteld om geen zienswijze
in te dienen.
Kanttekeningen
Vervallen “oude” regelgeving

Financiën
Voor het jaar 2021 wordt gerekend met een index van 1,8% voor de materiele kosten en
2,9% voor lonen en salarissen. Een doorrekening van deze indexering op de
begrotingscijfers over 2020 leidt tot een verhoging van afgerond € 12.000. Of dit ook de
werkelijke verhoging van de deelnemersbijdrage zal zijn wordt pas duidelijk als de
conceptbegroting 2021 van de BSOB voor een zienswijze aan uw raad wordt voorgelegd.
De zienswijze richt zich nu op de te hanteren indexaties als uitgangspunt voor het opstellen
van de begroting 2021.
Communicatie

Uitvoering
In zijn vergadering van 30 maart 2020 stelt het algemeen bestuur van BSOB de
ontwerpbegroting 2021 in concept vast. De ontwikkelingen genoemd in de Kadernota 2021
worden hierin vertaald. De ontwerpbegroting wordt vervolgens ter zienswijze aan de raden
aangeboden.
Bijlagen
1. Kadernota 2021
Ter inzage gelegde stukken
Gemert, 11 februari 2020
het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J.L.G. van Oudheusden

ing. M.S. van Veen

