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Geachte collegeleden,
Wij nodigen u uit om kennis te nemen van de 2e tussenrapportage 2017 van de GR BAR-organisatie
en verzoeken u de stukken door te geleiden naar de gemeenteraad voor de zienswijzeprocedure.
2e tussenrapportage 2017 GR BAR-organisatie
In de tussenrapportage wordt gerapporteerd over:
- de financiële afwijkingen,
- de voortgang van het investeringsschema 2017,
- de urenverrekening binnen de BAR,
- en er is een bijlage opgenomen met een overzicht van de (administratieve)
begrotingswijzigingen in 2017.
In deze tussenrapportage wordt voor de berekening van de gemeentelijke bijdragen gewerkt met de
afgesproken procentuele verdeelsleutel voor de standaard werkzaamheden. Deze percentages worden jaarlijks
opnieuw berekend op basis van de stand van de begroting op 1 januari van het betreffende jaar.
Financiële mutaties
In de inleiding staan alle financiële mutaties kort opgesomd. In het onderdeel Financiële afwijkingen
e
2 tussenrapportage 2017 zijn ze voorzien van een toelichting. Ze worden alle verrekend met de
gemeentelijke bijdragen.
Ter informatie wordt hier nog bij vermeld dat op drie na alle mutaties uit de tussenrapportage van de BAR
ook zijn opgenomen (voor zover van toepassing op Albrandswaard) in de tussenrapportage of eerdere P&Cdocumenten van uw gemeente. Dit wil zeggen dat de vereiste besluitvorming voor het verhogen van de BARbegroting / verhoging van de gemeentelijke bijdrage ook in eerdere financiële rapportages van uw gemeente is
opgenomen, dan wel in de tweede tussenrapportage van uw gemeente.
De uitzondering hierop zijn de hierboven genoemde drie posten:
- 14,4 uren bovenwettelijk verlof naar het individueel keuzebudget (IKB) ad € 80.600,
- vennootschapsbelasting ad € 11.000,
- afdeling vakondersteuning - overschrijding personele lasten ad € 132.200.
De toedracht van dit tekort op de personele lasten van is in onderzoek. Als het onderzoek afgerond is
informeren wij u nader.
Indienen zienswijze
e
Voor zover de mutaties zijn opgenomen in uw gemeentelijke 2 tussenrapportage 2017 behoeft er geen
zienswijzeprocedure voor de gemeenteraad te worden gevolgd. De drie mutaties die niet zijn opgenomen in uw
e
gemeentelijke 2 tussenrapportage 2017 moeten wel ter zienswijze aan de gemeenteraad worden voorgelegd.
Mocht u een zienswijze willen indienen dan verzoeken wij u om die ons uiterlijk 6 november 2017 te doen
toekomen.
Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van de BAR-organisatie,

de secretaris,
De heer G.J. Bravenboer
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de voorzitter,
De heer J. van Belzen

