
 

Besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen bestuur  
van de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland d.d. 17 november 2021 

In zijn vergadering van 17 november 2021 heeft het Algemeen bestuur van de 

Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland als volgt besloten: 

1. Agendapunt 2:  mededelingen  

 Verleent de directeur toestemming om namens het bestuur van de BSGR in te mogen 

stemmen met het principeakkoord met betrekking tot de cao Samenwerkende 

Gemeentelijke Organisaties; 

 Stemt in met een nauwere samenwerking met de SvhW en RBG op het gebied van ICT; 

 Stemt in met de formele en feitelijke afhandeling van de huidige door de RBD 

beoordeelde dossiers inzake de kinderopvangtoeslagaffaire. 

2. Agendapunt 3:  AB vergadering 24 juni 2021 

Het verslag en de besluitenlijst van de vergadering van het Algemeen bestuur van 24 juni 2021 

ongewijzigd vast te stellen. 

3. Agendapunt 4: 8-maandsrapportage 

Kennis te nemen van de 8-maandsrapportage en deze vast te stellen. 

4. Agendapunt 5: Begrotingswijziging oktober 2021 

 Kennis te nemen van het voorstel begrotingswijzigingen oktober 2021, de (bijgestelde) 

investeringsplanning 2021 en de extra storting in de bestemmingsreserve GO Velsen 

ten gunste van de daartoe gevormde bestemmingsreserve voor 2021 en de 

onttrekkingen 2021 ten laste van de bestemmingsreserves GO en flankerend beleid,   

en 

 In te stemmen met het verzoek tot vaststelling van de begrotingswijzigingen oktober 

2021, de (bijgestelde) investeringsplanning 2021 en de extra storting in de 

bestemmingsreserve GO Velsen ten gunste van de daartoe gevormde 

bestemmingsreserve voor 2021 en de onttrekkingen 2021 ten laste van de 

bestemmingsreserves GO en flankerend beleid. 

5. Agendapunt 6:    Normenkader 2022 (Onderdeel ISAE) 

Kennis te nemen van en in te stemmen met het Normenkader voor de ISAE3402 type II 
rapportage 2022. 

6. Agendapunt 7:   Interim managementletter 

Kennis te nemen van de managementletter 2021. 
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7. Agendapunt 8:     Aanpassing kostprijscalculatiemodel 2021  

Kennis te nemen van het voorstel toevoeging aan doorrekening KPC model 2021 en de daarop 

in de vergadering voorgestelde wijziging en stemt in met deze aanvulling op het 

kostprijscalculatiemodel. 

8. Agendapunt 9:     Aanpassing Treasurystatuut  

 Kennis te nemen van het advies en de aanpassing van het Treasurystatuut en het  

aangepaste ‘Treasurystatuut Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland 2021’ vast te 

stellen en deze met ingang van 1 januari 2021 in werking te laten treden onder 

gelijktijdige intrekking van het ‘Treasurystatuut Belastingsamenwerking Gouwe-

Rijnland’ vastgesteld op 17 juni 2014; 

en 

 Stemt achteraf in met het feit dat bij de aanbestedingsselectie en het afsluiten van het 

contract met de huidige huisbankier rechtmatig is afgeweken van het vigerende 

Treasurystatuut. 

9. Agendapunt 10:     Taakoverdracht DataLand naar Kadaster  

Kennis te nemen van het advies ‘Afsluiten contract BSGR -> Kadaster levering WOZ-

gegevens’ en: 

  In te stemmen met het afsluiten van een contract tussen de BSGR en het Kadaster 

voor de  levering van WOZ gegevens ingaande 1 januari 2022;  

 De directeur van de BSGR te machtigen de overeenkomst met het Kadaster te 

ondertekenen. 

10. Agendapunt 11:     Brief van gedeputeerde staten van de provincie Zuid- Holland van 29 

juli jl. Onderwerp: Begroting 2022.  

Kennis te nemen van de brief van gedeputeerde staten van de provincie Zuid- Holland van 29 

juli jl. Onderwerp: Begroting 2022. 

11. Agendapunt 11a:     Brief gemeente Oegstgeest van 2 november 2021. Onderwerp: 

moment van toezenden en vaststellen kadernota  

De directeur te verzoeken een conceptantwoord op de brief van de gemeente Oegstgeest op 

te stellen en deze voor te leggen aan de bestuursleden. 

    


