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1. Ontwerp-begroting RBG

1. Inleiding
In vervolg op de kennisgeving die wij u op 31 maart jl. brachten (mededeling 6.2) treft u
bijgaand de ontwerp-begroting 2011 (zie bijlage 1) aan van de Regionale Belasting Groep.
2. Voorstel
Wij stellen u voor geen zienswijze in te brengen tegen de ontwerp-begroting 2011 van de
Regionale Belasting Groep.
3. Achtergrondinformatie beleidskader en beleidsruimte
De ontwerp-begroting is conform het meerjaren perspectief bij de begroting 2010 van de RBG.
Het indienen van een zienswijze op een begroting impliceert een voorstel de begroting te
wijzigen. Dit adviseren wij u niet aangezien de voorgelegde begroting niet afwijkt van de
afspraken die op het moment van oprichting van de RBG zijn gemaakt.
Conform de meerjarenraming wordt er een bezuiniging gerealiseerd van € 200.000,- op het
onderdeel frictie- en inrichtingskosten. Bottom-line wordt deze bezuiniging echter niet zichtbaar
aangezien er op de onderdelen ‘rente en afschrijvingen’ en ‘Woz-kosten’ kostenstijgingen
optreden ten opzichte van vorig jaar. Hiervoor wordt door de RBG ook een verklaring gegeven:
ten aanzien van WOZ-kosten is er sprake van autonome prijsstijgingen waar HHSK zelf ook mee
te maken zou hebben. De toename op rente en afschrijvingen heeft te maken met de investering
in Tax-I.
4. Financiële, personele, juridische, subsidie en overige consequenties
De begroting 2011 van de RBG past binnen het kostenneutrale kader van de voorjaarsnota 2010
van HHSK.
5. Aspecten voor de omgeving, communicatie en wijze van publiceren
Niet van toepassing.
6. Verdere procedure
Na vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur van de RBG gevolgd door
mededeling hiervan aan uw vergadering wordt de begroting uiterlijk 1 augustus 2010 door de
RBG ter informatie aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Zuid-Holland gezonden.
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