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Raadsvergadering d.d. 19 maart 2020

Aan de raad,
Onderwerp
Gemeenschappelijke regeling Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB): Kadernota 2021.
Beslispunten

1. Kennisnemen van de Kadernota 2021 van de BSOB.
2. Vaststellen zienswijze op de Kadernota 2021 en deze doorgeleiden naar het Dagelijks
Bestuur van GR BSOB.
Samenvatting

De BSOB heeft de Kadernota 2021 bij de raad aangeboden met de mogelijkheid om een
zienswijze in te dienen. Nadat alle deelnemende raden aan het Dagelijks Bestuur haar
zienswijzen kenbaar hebben gemaakt wordt de Kadernota 2021 door het Algemeen
Bestuur vastgesteld.
Aanleiding
De BSOB heeft de Kadernota 2021 aangeboden met het verzoek tot een zienswijze vanuit de
raad.
Beoogd effect en/of resultaat
Het geven van een zienswijze op de Kadernota 2021 van BSOB namens de gemeente
Laarbeek.
Argumenten
De Kadernota 2021 geeft een beeld bij de beleidsontwikkelingen die in de begroting verder
uitgewerkt worden. Enkele bijzondere elementen worden hieronder toegelicht:
1. Bedrijfsvoering: Het is positief om te lezen dat (nog steeds) ingezet wordt op het
neerzetten van een stabiele en robuuste organisatie, naar aanleiding van de forse
uitbreiding van het aantal deelnemers in 2018. Deze elementen hebben het afgelopen
jaar veel aandacht gehad in het ambtelijke en bestuurlijke besluitvormingsproces. Dit
geldt ook voor de door BSOB genoemde “dragende principes”: Bestuurlijke rust en
financiële voorspelbaarheid. Het belang en de noodzaak hiervan wordt door Laarbeek
herkend en onderschreven.
2. Bestuurlijke besluitvorming: In het verlengde van het bovenstaande is het goed dat in
de Kadernota wordt aangekondigd dat de effectiviteit van het besluitvormingsproces
in 2020 wordt besproken.
3. Amendement Omtzigt: Over de onduidelijkheid rondom de toepassing van het
gewijzigde wetsartikel is de raad geïnformeerd in de raadsinformatiebrief van 10
januari 2019. Dit gaat over het mogelijk toepassen van een ander OZB tarief voor
instellingen van sociaal belang. Het advies van VNG om te wachten met toepassing
van het betreffende artikel is nog steeds relevant.
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In de concept zienswijze zijn de bovenstaande elementen over de bedrijfsvoering en de
bestuurlijke besluitvorming opgenomen. Verder is de inhoud van de Kadernota 2021
herkenbaar en is er geen aanleiding voor het maken van nadere opmerkingen.
Kanttekeningen o.a. financiële, juridische, communicatieve en veiligheidsaspecten
De in de Kadernota 2021 opgenomen financiële kaders (indexering en salaris / caoontwikkeling) zijn plausibel en keren jaarlijks terug. De uiteindelijke financiële effecten zullen
op een later moment worden vertaald in de ontwerpbegroting 2021.
Vervolgstappen
De zienswijze op de Kadernota 2021 ter kennis brengen van het Dagelijks Bestuur van BSOB.
Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)
1. Kadernota 2021 BSOB
2. Raadsbesluit
3. Concept zienswijze
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