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  GZDGWB/ 
  Reactie op de door u ingeleverde zienswijze geactualiseerde SLA BSR 2021    
  secretariaat@bsr.nl 

 
  Geachte raad, 
 

 Op 1 december 2020 hebben wij uw zienswijze inzake de geactualiseerde SLA BSR 2021 in    
 goede orde ontvangen.  
 
 Een overzicht van de ingekomen zienswijzen en reacties van de deelnemers op de SLA, is  
 voorafgaand aan de bestuursvergadering met de leden van het algemeen bestuur gedeeld en   
 vervolgens tijdens de vergadering van het algemeen bestuur van 10 december jl. besproken. 
 
 Graag reageert het dagelijks bestuur van BSR op uw zienswijze en bijkomende opmerkingen. 
 
 SLA BSR 2021 
 Het college stemt weliswaar in met de SLA 2021, maar verzoekt het dagelijks bestuur:  

1. in afwijking van de nieuwe regeling informatieverzoeken en tijdens het proefjaar:  
a. eventuele overschotten van beschikbaar aantal uren bij deelnemers te salderen met  
    tekorten bij andere deelnemers;  
b. bij overschrijding van het beschikbaar aantal uren niet financieel af te rekenen met de  
    deelnemer;  

2. gelet op mogelijke financiële consequenties de jaarlijkse evaluatie voor de vergadering van 
het algemeen bestuur te agenderen;  

3. gelet op de procedure vaststelling pas definitief vast te stellen na instemming van het 
algemeen bestuur. Dit verzoek betekent feitelijk omdraaien van de procedurestappen IV. 
en V. in paragraaf 3.1 van de SLA.  

 
 Reactie: 

1. a. het gaat om kosten per deelnemer (geen onderlinge verrekeningen); 
b. wij verwachten geen extra kosten voor deelnemers vanaf 2022. Tenzij deelnemers     
    acuut aanzienlijk meer gaan vragen dan zij nu doen qua informatieverzoeken (het gaat  
    hierbij niet om reguliere vragen). In dat geval zullen wij altijd het gesprek aangaan met 
    de deelnemer. 

2. De evaluatie wordt geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van 
december 2021. 

3. De huidige formulering is niet duidelijk genoeg. Deze tekst wordt aangepast. 
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 Ik vertrouw erop u met deze toelichting voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 Namens het dagelijks bestuur van  
 Belastingsamenwerking Rivierenland, 
 
 
 G.M. Scholtus MBA 
 Directeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bijlage(n):    Geen 

Afschrift:    Archief  

 


