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Onderwerp Zienswijze begroting 2023-2026 

Geachte heer/mevrouw, 

Met uw brief van 8 april 2021 heeft u aan ons de jaarrekening 2021, de 
begrotingswijziging maart 2022 en de meerjarenbegroting 2023-2026 van de BSGR 
aangeboden en u biedt ons daarbij de gelegenheid om zienswijzen te geven op de 
voor ons van belang zijnde ontwikkelingen binnen de BSGR.

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.

Het aantal bezwaarschriften dat door no-cure-no-pay bureaus wordt ingediend en 
de hoge extra kosten die dat met zich meebrengt, is wat ons betreft een zorgelijke 
ontwikkeling. In uw begroting houdt u voor de komende jaren rekening met slechts 
een beperkte stijging van het aantal bezwaren en geeft u aan dat wanneer dat 
onverhoopt anders mocht zijn, de daarvoor ter beschikking gestelde middelen 
mogelijk ontoereikend zijn.

Verder geeft u in uw begroting aan dat er nog dit jaar een aantal grote 
aanbestedingen op het programma staat. De uitkomst daarvan is nog onzeker en is 
daarom ook nog niet meegenomen in de betreffende budgetten. Ook dit kan 
mogelijk financiële consequenties hebben voor de begroting van de komende jaren.

Gelet op het bovenstaande willen wij u vragen om een en ander nadrukkelijk te 
volgen en eventuele extra kosten tijdig door te berekenen in de meerjarenbegroting.

Tenslotte kunnen wij u mededelen dat wij akkoord gaan met de door u voorgestelde 
meerjarenbegroting 2023-2026 en dat wij onze verdere samenwerking met 
vertrouwen tegemoet zien.

Hoogachtend,
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