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Onderwerp 

Kadernota BSR (Belastingsamenwerking Rivierenland) 2023 

 

Beslispunten 
1. Geen zienswijze in te dienen op de kadernota BSR 2023.  

 

Inleiding 

Op 2 december 2021 werd de kadernota 2023 naar de raden van de deelnemende gemeenten aan 

gemeenschappelijke regeling van de BSR verzonden. Middels de kadernota 2023 informeert de BSR de 

raden op hoofdlijnen over de ontwikkelingen en het beleid voor het jaar 2023. 

 

Uitgangspunt voor de kadernota 2023 is het bestaande beleid zoals is opgenomen in de begroting 

2022. In de begroting 2022 zijn de effecten vanaf 2023 van het vastgestelde Plan van aanpak 

kostenverlaging BSR 2021 t/m 2024 (nog) niet opgenomen. Dit moet resulteren in lagere bijdragen 

voor de deelnemers vanaf 2023. Als gevolg van nieuwe landelijke ontwikkelingen en krapte op de 

arbeidsmarkt wordt deze besparing mogelijk (deels) niet gerealiseerd. 

 

Ten opzichte van de begroting 2022 wordt de kostentoedeling aan de deelnemers gewijzigd. In het 

overleg van het algemeen bestuur van 21 oktober 2021 is een nieuwe kostentoedeling vastgesteld. 

Samen met het vastgestelde ingroeimodel (3 jaar) wordt deze kostentoedeling per 2023 de basis voor 

de berekening van de deelnemersbijdragen. 

 

Samenvatting 

N.v.t. 

 

Besluitgeschiedenis 

N.v.t. 

 

Beoogd effect 

Met de kadernota is de raad beter in staat de kaderstellende functie uit te oefenen. Middels de 

zienswijze wordt de raad in staat gesteld om invloed uit te oefenen op de conceptbegroting 2023 van de 

BSR. Deze zienswijze wordt door de BSR meegenomen in het opstellen van de conceptbegroting, welke 

voor 1 april 2022 aan de raden wordt aangeboden. 
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Argumenten 
1.1 De BSR biedt de gemeente de mogelijkheid om een zienswijze op de kadernota in te dienen 

Op 2 december 2021 heeft de BSR de kadernota 2023 aangeboden aan de gemeenten, waarop zij 

een zienswijze kunnen indienen voor 1 maart 2022. 

1.2 De kadernota geeft geen aanleiding om een zienswijze in te dienen 

In de kadernota worden meerdere ontwikkelingen en uitgangspunten geschetst, die van belang 

zijn voor het opstellen van de begroting 2023. De kadernota geeft geen aanleiding om een 

zienswijze in te dienen. Om die reden is het beslispunt om in te stemmen met de kadernota en 

geen zienswijze in te dienen. 

Kanttekeningen 

N.v.t. 
 
Financiën 
Indicatief, op basis van de begroting 2022, is het herverdeeleffect van de wijziging van de verdeelsleutels 
als volgt: 

 
 

Het structurele nadeel voor West Betuwe zit voor ongeveer 37.000 euro bij het onderdeel Waarderen 

doordat wij in onze gemeente naar verhouding veel niet-woningen hebben (ongeveer 41% lokaal, ten 

opzichte van gemiddeld 34% regionaal) en deze categorie zwaarder gaat meetellen in de 

verdeelsleutels. Bij de onderdelen Heffen en Innen is er per saldo sprake van een voordeel van 

16.000 euro. 

 

De effecten van de nieuwe verdeelsleutels, de uitwerking van de kostenverlaging en de overige nieuwe 

ontwikkelingen zullen financieel uiteindelijk vertaald worden in de begroting 2023 van BSR en in onze 

eerste bestuursrapportage 2022. 

 

Communicatie 

Na instemming door uw raad wordt de bijgevoegde brief verstuurd naar de BSR. 

 
  

2023 2024 2025 e.v.

Avri -64.680 -129.330 -194.000 

Culemborg 7.330 14.670 22.000

IJsselstein 5.670 11.340 17.000

Maasdriel 670 1.330 2.000

Montfoort 670 1.330 2.000

Tiel 670 1.330 2.000

West Betuwe -7.000 -14.000 -21.000 

West Maas en Waal -1.330 -2.670 -4.000 

Wijk bij Duurstede -6.000 -12.000 -18.000 

Waterschap 64.000 128.000 192.000

Totaal 0 0 0
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Uitvoering/Planning 
De BSR verzoekt om de reactie vóór 1 maart toe te sturen, zodat BSR de mogelijkheid heeft om de 
informatie te gebruiken bij het opstellen van de conceptbegroting.  

De brief, waarin de raad meedeelt verder geen zienswijze in te dienen, wordt na de raadsbehandeling 

aan de BSR verzonden. 

 

Evaluatie 

N.v.t. 

 

Risicoparagraaf 

N.v.t. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente West Betuwe 

de loco-secretaris,                    de burgemeester, 

Philip Bosman     Servaas Stoop  
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Raadsbesluit 
 

De raad van de gemeente West Betuwe; 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 januari 2022, 

 

besluit: 

 
Geen zienswijze in te dienen op de kadernota BSR 2023. 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering 

van 22 februari 2022, nummer 2022/024, 

 
de griffier,     de voorzitter, 
Hans van der Graaff    Servaas Stoop 

  

 

 


