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Zienswijze begrotíngswijziging 2020 en begroting 2021 BSGR

Geachte leden van de raad,

Zoals u weet, neemt de gemeente Leiderdorp sinds 2020 deel aan de
ge m eenscha ppelijke regel ing Belastingsa menwerki ng Gouwe Rijn la nd ( BSG R).
De gemeenschappelijke regeling BSGR is een samenwerkingsverband tussen
gemeenten en het waterschap op het gebied van de heffing en invordering van
waterschapsbelastingen, gemeentelijke belastingen en de waardebepaling in het
kader van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ).

ln de Gemeenschappelijke Regeling BSGR is het vaststellen van
begrotingswijzigingen en de begroting voorbehouden aan het Algemeen Bestuur
(AB). Het DB verzoekt de raden van de deelnemers hun zienswijzen aan het DB
kenbaar te maken. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze
zienswíjze is vervat bij de begrotingswijziging en ontwerpbegroting, zoals deze aan
het algemeen bestuur wordt aangeboden.

lndienen zienswijze
De zienswijze van de gemeenteraad moet worden ingediend vóór rljuni 2020 bij
het Dagelijks Bestuur van BSGR. Het AB stelt op 25 juni 2o2o de begrotingswijziging
2O2O en de begroting voor 2O2I-2024 definitief vast.

Argumenten
L.7. De begrotingswijzigíng en de ontwerpbegroting zijn in lijn met de
doelstelling die het publíek belang dat de gemeenschappelijke regeling dient.7'2. De begrotingswijziging en de ontwerpbegroting dragen bij aan de
beleidsdoelstellingen in de programmabegroting en beleidsstukken van Leiderdorp,
waaraan de gemeenschappelijke regeling een bijdrage levert/ behoort te leveren.1.3. De ontwerpbegroting voldoet aan het Financieel kader gemeenschappelijke
regelingen 2021.

7.4. De begrotingswijziging en de begroting passen binnen de kaders van de
meerjarenramingen uit de begrot¡ng van 202o en de kadernota van de
gemeenschappelijke regeling.
1.5. De risico's en bijbehorend weerstandsvermogen worden inzíchtelijk
gemaakt.
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1.6. tn de begroting van Leiderdorp is voor zozo-zozLvoldoende budget

beschikbaar.
L.7 " De raacl is bevoegcl om een zienswijze naar voren te brengen op de

begrotingswijziging en de begroting. Dit volgt uit artikel 35, derde lid, van de Wet

gemeenschappelijke regelingen en artikel 3L, vijfde en achtste lid van de

gemeenschappelijke regeling BSGR.

Begrotingswijziging 2020.

De begrotingsposten (economische categorieën) voor de gewijzigde begroting 2020

zijn op basis van een nieuwe inschatting opgenomen en verdeeld naar de diverse

prog¡¿ttu's (Heffen, lnformatie en lnning, Waarderen, Overhead en onvoorzien)'

per saldo is de begrotingsomvang niet toe of afgenomen. Wél is de post onvoorzien

verlaagd met € 50K om de begroting sluitend te krijgen.

Door de verwerking van de nieuwe begrotingscijfers 2020 in het gehanteerde

kostprijs calculatie modelvoor wat betreft de doorberekening van de kosten aan de

deelnemers treedt een verschuiving op tussen de deelnemers, afhankelijk van het

meer of minder afnemen van een product(groep) door een deelnemer.

Voor Leiderdorp betekent dit dat de bijdrage gelijk blijft'

Begroting ?;O2l-2O24

op grond van het financiële kader gemeenschappelijke regelingen 2021- is de

indexatie bepaald voor lonen en prijzen o.b'v. de verwachting prijs

overheidsconsumptie van het CPB in de septembercirculaire'

Het stijgingspercentage voor lonen is2,6% met een eenmalige verhoging van t,28Yo

wegens de doorwerking van de cao 2019 gemeenten.

Het stijgingspercentage voor prijzen is L,8Yo.

Voor Leiderdorp is de bijdrage ad. 330.000 euro, al in de eigen begroting

opgenomen.

Advies
gelet op bovenstaande, is het advies in te stemmen met de begrotingswijziging

maart 2020 en de concept begroting 202I-2024 van de BSGR.

Vervolg
Het Dagelijks Bestuur van de BSGR wordt na besluitvorming in de gemeenteraad

schriftelijk geTnformeerd door de griffie over de zienswijze ten behoeve van de

behandeling van de begrotingswijziging 2020 en de begroting van2OZL-2O24.

Hoogachtend,

burgemeester wethouders,

meun

secretaris burgemeester

Biilagen
1. Begrotingswijziging maart 2020
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2. ontwerpbegroting 2021 t.b.v. de vergadering van het Algemeen Bestuur van de
BSGR d.d. 25 juni 2020
3. Brief van het dagelijks Bestuur van BSGR d.d. 7 april 2020 waarin de
gemeenteraad van Leiderdorp wordt gevraagd een zienswijze kenbaar te maken.
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