Adviesmemo
Onderwerp: Vaststellen jaarverslag en jaarrekening 2019.
Voorgesteld wordt om te besluiten om:
1. Het jaarverslag en de jaarrekening 2019 vast te stellen.
2. Het positief resultaat van € 191.459 als volgt te bestemmen:
a. Een dotatie aan de algemene reserve van € 91.459.
b. Het vormen van een bestemmingsreserve van € 100.000.
Inleiding
Voor u liggen het jaarverslag en de jaarrekening 2019 van BghU. De staat van baten en lasten in
de jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 191.459.
Wij stellen voor om het resultaat als volgt te bestemmen:
a) € 91.459 toe te voegen aan de algemene reserve;
b) € 100.000 te bestemmen als bestemmingsreserve “Opstart aanbesteding
belastingapplicatie 2021”.
Beoogd effect
Ad a). Door de dotatie aan de algemene reserve bedraagt deze per eind 2019 circa € 438.000,
hetgeen 2,7 % is van de totale lasten over 2019. Met een algemene reserve van deze omvang kan
BghU eventuele financiële tegenvallers goed opvangen.
Ad b). Met betrekking tot de vorming van de bestemmingsreserve “Opstart aanbesteding
belastingapplicatie 2021” kan het volgende worden vermeld.
Doel van de bestemmingsreserve
Het financieren van een plan van aanpak voor het aanbestedingsproces van de
belastingapplicatie 2021, waarbij externe ondersteuning benodigd is op het gebied van:
 Europese aanbesteding;
 ontwikkelingen betreffende basisregistraties( uniforme object registratie),
belastingen (uitbreiding van belastingmogelijkheden) en het waarderen (modelmatig
waarderen);
 ontwikkelingen op het gebied van ERP (één geïntegreerd belastingsysteem) versus
Best of Breed (de beste applicatie op het desbetreffende gebied)
Omvang van de bestemmingsreserve
Een bestemmingsreserve moet volgens de beleidsregels van BghU minimaal € 100.000 bedragen.
De opstart van de aanbesteding belastingapplicatie 2021 is niet apart gebudgetteerd. We
verwachten dat de kosten van het opstarten van de aanbesteding belastingapplicatie 2021 de
bestemmingsreserve niet zal overschrijden.

Looptijd van de bestemmingsreserve
De looptijd waarvoor de bestemmingsreserve van toepassing is bedraagt twee jaar (2020 en
2021).

Argumenten
De aanbesteding van het traject “Belastingapplicatie 2021” is een intensief en relatief langdurig
traject van 2 tot 3 jaar. De ervaringen bij andere belastingsamenwerkingen en ook onze eigen
ervaringen in het verleden leren dat een gedegen voorbereiding van een dergelijk traject cruciaal

is. Met een duidelijke visie en goed inzicht in de (on)mogelijkheden kan een optimale
koersbepaling worden bepaald, waarmee wordt voorkomen dat we tijdens of na het traject voor
onaangename verrassingen komen te staan.
Kanttekeningen
N.v.t.
Financiën
Zie hiervoor.
Risico’s
N.v.t.
Communicatie
N.v.t.
Vervolg
1. Verwerken van dit besluit in de financiële administratie.
2. Maken van een plan van aanpak “Opstart aanbesteding belastingapplicatie 2021” wat ter
goedkeuring aan het bestuur van BghU zal worden voorgelegd.

Bijlagen
1. Jaarverslag en jaarrekening 2019.
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