Correspondentie Zienswijze begroting 2019

*18.057514*

18.057514

Correspondentie Zienswijze begroting 2019

Belastingsamenwerking Oost-Brabant (BSOB)
Postbus 154
5340 AD OSS

uw kenmerk

ons kenmerk

behandeld door

datum

Jaarrekening 2017,
2e Begrotingswijziging 2018
en Ontwerpbegroting 2019

D00133996

dhr. P.G.M. Bouwmans

14 mei 2018

telefoonnummer

verzonden

onderwerp

bijlage

Zienswijze jaarrekening 2017,
2e begrotingswijziging 2018 en
begroting 2019

14 0413

Geacht bestuur,
U stelt ons in de gelegenheid om onze zienswijze op de Jaarrekening 2017, 2e Begrotingswijziging
2018 en Ontwerpbegroting 2019 kenbaar te maken.
Jaarrekening 2017
M.b.t. de jaarrekening 2017 hebben wij geen opmerkingen.
2e Begrotingswijziging 2018
In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat u de formatie
uitbreiden met een functionaris gegevensbescherming en CISO; dit echter in overleg met de
deelnemers wat betreft de financiën en de formatie-uitbreiding. De effecten worden nu niet
verwerkt in de begroting, hierdoor is het risico aanwezig dat de deelnemers later weer een hogere
bijdrage moeten gaan betalen. Dit is niet wenselijk en wij adviseren u om hierover spoedig
samenwerking te zoeken met de deelnemende gemeenten.
Ontwerpbegroting 2019
In de begroting 2019 vindt enkel een actualisatie plaats van de budgetten, met name inhuur en de
salariskosten. Hierdoor wordt de bijdrage voor de deelnemers ca 330.000 lager dan na de
verwerking van de 2e begrotingswijziging 2018.
Hierbij willen we de volgende kanttekeningen maken:
1.

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) gaat u de
formatie uitbreiden met een functionaris gegevensbescherming en CISO; dit echter
in overleg met de deelnemers wat betreft de financiën en de formatie-uitbreiding.
De effecten worden nu niet verwerkt in de begroting, hierdoor is het risico
aanwezig dat de deelnemers later weer een hogere bijdrage moeten gaan betalen.
Dit is niet wenselijk en wij adviseren u om hierover spoedig samenwerking te
zoeken met de deelnemende gemeenten..
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2.

De waarderingsgrondslag m.b.t. het waarderen van onroerend goed gaat wijzigen
van bruto-inhoud van de woning naar de gebruiksoppervlakte. Deze wijziging zal
de nodige consequenties hebben, zowel organisatorisch als (mogelijk) financieel.
Het verdient daarom aanbeveling om dit proces goed en tijdig te communiceren.

3.

Ten aanzien van de omvang van de organisatie lijkt een pas op de plaats nu wel het
moment. Belangrijk is te focussen op het verder verbeteren van de werkprocessen
en beter gebruik te maken van de automatisering (Qlikview, met de mogelijkheid
van te gaan prognosticeren) en het ingroeien van de nieuwe gemeenten in de
organisatie.

Wij gaan er van uit dat u deze punten betrekt bij de verder besluitvorming.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Uden
de secretaris

de burgemeester

drs. D. van Deurzen

drs. H.A.G. Hellegers
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