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Geacht college,
Hierbij treft u een tweetal documenten aan van de BghU waar het bestuur van de BghU op 10 april jl.
unaniem mee heeft ingestemd.
Ter informatie treft u aan de jaarrekening incl. Jaarverslag 2017. De jaarrekening 201 7 sluit met een
positief resultaat van € 184.752,— en is voorzien van een goedkeurende accountantsverklaring.
De algemene lijn is dat het resultaat terug vloeit naar de individuele deelnemers. In afwijking hierop heeft
het bestuur besloten dit resultaat te bestemmen voor een bijdrage in de kosten van het rijk voor de
berichtenbox MijnOverheid en DigiD in 201 8. Deze kosten werden tot 201 8 door het rijk gedragen en
onlangs heeft het kabinet besloten deze door te belasten. In de begroting 2018 is daarin nog niet
voorzien.
Ten tweede treft u aan de concept Begroting 2019 inclusief kaderstelling en Meerjarenperspectief 20202022. U heeft de mogelijkheid om bij het bestuur uw zienswijze over de concept Begroting 201 9 in te
dienen.
Het verzoek is om dit uiterlijk 18 juni as in te dienen. In haar vergadering van 29 juni as. zal het bestuur
met in achtneming van de ingediende zienswijzen de begroting definitief vaststellen.
Mocht u vragen hebben over de toegestuurde stukken of anderszins geïnteresseerd zijn in de BghU
dan maken wij graag met u een afspraak..

Hoogachtend,
Het bestuur van de BghU,
Namens deze,

Arnold Geytenbeek
Secretaris

De BghU - Belastingsamenwerking gemeenten en hoogheemraadschap Utrecht - is een samenwerkingsverband op het
gebied van belastingen tussen de gemeenten Bunnik, De Bilt, Houten, Lopik, Nieuwegein, Utrecht, Utrechtse Heuvelrug,
Zeist en Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.
De BghU voert namens deze partijen de heffing en invordering van lokale belastingen uit. Ook stelt de BghU jaarlijks
de WOZ-waarden van alle onroerende zaken in de deelnemende gemeenten vast.

