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Leiden, {blwdatverz} 

 

Geachte heer/mevrouw , 

 

Op 7 april 2020 hebben wij uw brief ontvangen betreffende de jaarstukken 

2019, de begrotingswijziging 2020 en meerjarenbegroting 2021-2024. U 

verzocht de verenigde vergadering (vv) om op de begrotingswijziging 2020 en 

de meerjarenbegroting 2021-2024 een zienswijze kenbaar te maken.  

 

De begrotingswijziging 2020 en meerjarenbegroting 2021-2024 zijn op 31 

maart 2020 behandeld in het college (in ontwerp), op 22 april 2020 in de 

commissie Bestuur, Organisatie en Dienstverlening (BOD) en op 13 mei 2020 in 

de vv. De jaarstukken 2019 zijn ter kennis gebracht aan het college, de 

commissie en de vv. 

 

Naar aanleiding van de behandeling delen wij u mede dat de vv geen 

inhoudelijke zienswijze indient op zowel de begrotingswijziging 2020 als de 

meerjarenbegroting 2021-2024. 

 

Net als in voorgaande jaren spreekt de vv zijn waardering uit voor het 

ontvangen van de goedkeurende ISAE3402-type II verklaring. De vv hecht veel 

waarde aan het behoud van deze certificering. 

 

De meerjarenbegroting geeft een goed inzicht in de huidige en toekomstige 

ontwikkelingen. De vv constateert dat er veel zaken spelen bij en in de 

omgeving van de BSGR en ziet dat uw bestuur daar ruime aandacht voor heeft.  

 

De verdergaande digitalisering en ICT-ontwikkelingen zullen veel invloed 

hebben op de BSGR-organisatie. Het integreren van basisregistraties, de intrede 

van Artificial Intelligence en de standaardisatie en het in de cloud beheren van 

softwareapplicaties kunnen op termijn tot een efficiëntere bedrijfsvoering leiden. 

 

Zorg heeft de vv over de kostenontwikkeling vanwege de onzekerheid over de 

kosten die het Rijk gaat doorberekenen voor de ICT-infrastructuur en de 

mogelijke opheffing van de koepelvrijstelling voor de BTW. 
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De vv heeft waardering voor de inzet van de BSGR om de belastingplichtigen 

vanuit een klantperspectief te benaderen. 

 

Tenslotte zou de vv graag zien dat u in de definitieve meerjarenbegroting 2021-

2024 een risicoparagraaf opneemt met een inschatting van de mogelijke 

gevolgen van de coronacrisis voor de BSGR. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Dijkgraaf en hoogheemraden, 

{HAND2} 
Rogier van der Sande, 

dijkgraaf 

{HAND1} 
Mariël Middendorp, 

secretaris 

 


