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Datum verzonden  
Ons kenmerk Z/20/093008 / DOC-20140204  
Uw kenmerk   
Behandeld door Ron Koedood  
Bijlage(n)   
Onderwerp Concept zienswijze BSGR  

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

 

Met uw brief van 7 april 2020 heeft u aan ons de meerjarenbegroting 2021-2024 

van de BSGR aangeboden en u doet daarbij het verzoek om eventuele zienswijzen 

kenbaar te maken. 

 

Wij hebben kennis genomen van de betreffende stukken en zien naar aanleiding 

daarvan geen reden om een zienswijze in te dienen. Wel willen wij nog aandacht 

vragen voor het volgende. 

 

In uw begroting wijst u op de diverse maatschappelijke maar vooral ook technische 

ontwikkelingen met betrekking tot de uitvoering van de WOZ en de investeringen 

die deze ontwikkelingen in de komende jaren met zich mee zullen brengen. Ook wij 

vinden dit heel belangrijk en roepen de BSGR op om hier, waar nodig samen met de 

deelnemers, op in te spelen en ervoor te waken dat een en ander gaat leiden tot 

fouten in aanslagen of een groter aantal bezwaarschriften. 

 

Verder willen wij een compliment uitspreken voor de manier waarop de BSGR met 

invordering van (belasting)schulden omgaat en met het feit dat dit op een 

“maatschappelijk verantwoorde” wijze vorm wordt gegeven. Ook de herintroductie 

van het versturen van betalingsherinneringen juichen wij van harte toe. En in het 

kader van dit “maatschappelijk verantwoord invorderen” willen wij graag aandacht 

vragen voor de wens die vorig jaar door onze raad bij de behandeling van de 

belastingverordeningen 2020 is uitgesproken, namelijk om na te gaan of bij de 

automatische incasso aan belastingplichtigen ook de mogelijkheid kan worden 

geboden om in 12 termijnen te betalen. Wellicht dat dit bij de hierboven genoemde 

technische ontwikkelingen in de aanpassing van uw systemen kan worden 

meegenomen, zodat een en ander eenvoudiger, maar vooral tegen minder extra 

kosten kan worden gerealiseerd. 
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Gelet op het bovenstaande gaan wij akkoord met de door u voorgestelde 

meerjarenbegroting 2021-2024 en zien onze verdere samenwerking met vertrouwen 

tegemoet. 

 

Hoogachtend, 

 

De gemeenteraad van Bodegraven-Reeuwijk,  

 

{{Signer1}} Signer1

De griffier,
drs. J.H. Rijs MMC


		2020-06-03T15:59:31+0200
	5cac9bc1-8c1b-40c8-9bd1-7376ca306bb2




