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Vezonden:

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,
Onder verwijzing naar bijgevoegde raadsadviesnota en het raadsbesluit d.d. 16
december 2021 stuur ik u hierbij de zienswijze van de gemeenteraad.
Ontwerp 2e beqrotinoswiizioino 2021
ln de zienswijze op de ontwerp 1" begrotingswijziging 2021 is het volgende aangegeven:
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"De 7" wijziging 2021 laat een stijging van de totale deelnemersbijdrage zien van
€ 946.000. Voor Gemert-Bakel is dat een verhoging van per saldo € 81.135. Dit is een
flinke verhoging waar wij ons zorgen om maken, zeker als dit een eventuele structurele
doonuerking kent. U geeft een aantal redenen, maar heeft nog geen duidelijk beeld in de
koers naar de toekomst toe, gegeven alle belastingontwikkelingen en organisatorische
vraagstukken. Daarom sluiten wij aan bij het advies van het algemeen Bestuur van de
BSOB om middels een z.g. busrnesscase (SkyOI-analyse) meer inzicht te venuerven."
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ln opdracht van het algemeen bestuur is een extern onderzoek uitgevoerd (door
Berenschot), waarin het toekomstperspectief van BSOB is geanalyseerd. Hierin is een
aantal scenario's geschetst voor de doorontwikkeling van BSOB voor komende jaren.
Het algemeen bestuur heeft de voorkeur uitgesproken voor optie 3. Dat wil zeggen dat
de uitwerking van optie 3, maximale efficiëntie door onder andere automatisering,
verdere uitwerking behoeft met betrekking tot personele ontwikkelingen en de daarbij
behorende kosten.
De financiële uitwerking van optie 3 is nog niet opgenomen in de meerjarenraming in de
2021. De financiële consequenties hebben geen effect op 2021
jaar
maar op het
2Q22 en verder.

2e bestuursrapportage

De gemeenteraad stemt in met de 2" ontwerp begrotingswijziging 2021 maar vraagt
aandacht voor de effectuering, venrverking en monitoring van de uitkomsten van de
businesscase omdat deze vanaf 2022 doorwerkt in de deelnemersbijdrage.
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Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de heer John Verhoeven. Mail naar
qemeente@qemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel
naar ons algemene nummer (0492) 378 500.
Met vriendelijke groet,

de raad voornoemd,
de griffier,

.G.J.M.

Boxtel

