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André Goudriaan
College van B&W
12 februari 2020
Annotatie BVO DRAN 20-02-2020 (openbaar deel)

Registratienummer : INT20.0127
Registratiecode
: *INT20.0127*
Agendapunt 1 – opening en mededelingen
 Stand van zaken BTW-suppletie

Advies: voor kennisgeving aannemen. De verwachte vordering op de Belastingdienst blijft naar
verwachting circa € 550.000 op BVO DRAN-niveau als geheel.

Agendapunt 3 – ingekomen stukken
 Kwartaalcijfers Q4
 Bevestigingsbrief WSGO
 Brief Provincie – Bijdrage gemandateerde taak OV-vangnet 2020

Advies: voor kennisgeving aannemen.

Agendapunt 4 – conceptverslag vergadering 12 december 2019
Beslispunt 1: instemmen met het conceptverslag

Advies: instemmen.
Agendapunt 5 – kostenbeïnvloedende maatregelen gemeenten
Beslispunt 2: akkoord gaan met het voorstel in het memo Kostenbeïnvloedende maatregelen.
Beslispunt 3: akkoord gaan met Miniconferentie plaats laten vinden op donderdag 19 november van
13:00 tot 17:00 uur.

Advies:
Beslispunt 2 en 3: akkoord gaan.
Agendapunt 6 – Herziening procedure voorlopige jaarrekening 2019
Beslispunt 4: akkoord gaan met het afzien van toezending van de voorlopige jaarrekening aan de raden
en toezending van de definitieve stukken na besluitvorming in het AB van 25 juni 2020.
Beslispunt 5: akkoord gaan met het indienen van een verlengingsverzoek bij de provincie voor de
aanvraag tot vaststelling van de Wmo subsidie 2019.
Beslispunt 6: akkoord gaan met het informeren van de raden van de deelnemende gemeenten over
deze besluiten.

ARCHIEF

Advies:
Beslispunt 4: niet akkoord gaan, omdat dit beslispunt betekent dat de Raad geen gelegenheid heeft om
alvast een reactie te geven op de (voorlopige) jaarrekening. De voorgestelde planning, namelijk
besluitvorming in de bestuursvergadering van 25 juni 2020 betekent dat de gemeenteraad geen
gelegenheid meer heeft om een reactie te geven.
Beslispunt 5: akkoord gaan.
Beslispunt 6: akkoord gaan, onder het voorbehoud dat de gemeenteraad geïnformeerd wordt over de
oorzaak van het uitstel.
Agendapunt 7 – Inkoop- en aanbestedingsbeleid BVO DRAN
Beslispunt 7: het plafondbedrag voor een enkelvoudig onderhandse offerteaanvraag
conform de vigerende regelgeving te bepalen op € 50.000,- (in plaats
van € 25.000,-).
Beslispunt 8: vaststellen van het Inkoop- en aanbestedingsbeleid BVO DRAN.

Advies:
Beslispunt 7 en 8: akkoord gaan.
Agendapunt 8 – Controleprotocol accountantsdiensten
Beslispunt 9: Vaststellen van het Controleprotocol accountantsdiensten GR BVO DRAN

Advies: akkoord gaan, maar de BVO wel verzoeken om adequaat te rapporteren over de opzet,
uitvoering en de resultaten van beleid tegen misbruik en oneigenlijk gebruik. Pagina 6 van het protocol
schrijft namelijk voor dat de BVO een dergelijk beleid voert, terwijl voor zover bekend er geen formeel
beleid is vastgesteld, maar in de praktijk wel beleid gevoerd wordt tegen misbruik en oneigenlijk
gebruik. Dit gebeurt bijvoorbeeld door diverse controlemechanismen, bijvoorbeeld rondom facturatie.
Disclaimer
1. Het algemeen bestuur van een gemeenschappelijke regeling bestaat uit meerdere leden. Dit
betekent dat de individuele inbreng van Beuningen alleen dan resultaat heeft als dit wordt
gedragen door de meerderheid van het AB.
2. In de verslaglegging van het AB komt de individuele inbreng van haar leden niet terug en wordt
volstaan met een afsprakenlijst.
3. Soms zijn de onderwerpen die op de agenda van een AB vergadering staan van ondergeschikt
belang.
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