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Onderwerp 
Concept-financiële regeling BAR-organisatie 2014 
 
Geadviseerde beslissing: 
 Geen zienswijze in te dienen op het concept van de financiële regeling BAR-organisatie; 
 Het dagelijks bestuur van de BAR-organisatie hiervan schriftelijk in kennis te stellen. 
 
 
 
INLEIDING 
Voor de BAR-organisatie is een ontwerp-financiële regeling opgesteld. 
Deze regeling is geheel afgestemd op de (nieuwe) financiële verordening gemeente Albrandswaard.  
De financiële regeling BAR-organisatie is een verplichting op basis van de gemeenschappelijke 
regeling BAR-organisatie. Zij regelt de taken en verantwoordelijkheden van het algemeen bestuur 
(AB) en dagelijks bestuur (DB) over het financieel beheer en beleid binnen de BAR-organisatie.  
U kunt uw zienswijzen kenbaar maken over dit ontwerp. 
 
BEOOGD EFFECT 
De regeling draagt bij aan een deugdelijke financiële huishouding en Planning- & Controlcyclus binnen 
de BAR-organisatie. Om dit effect te verkrijgen zijn bijvoorbeeld kaders opgenomen voor de BAR-
begroting, de Tussenrapportages en de Jaarrekening van de BAR-organisatie. Ook bevat de regeling 
spelregels voor de waardering en afschrijvingen, het financiële beheer en de interne controle. 
De Financiële regeling van de BAR-organisatie sluit geheel aan op de begrippen, processen en 
kaders die volgen uit de financiële verordeningen van de afzonderlijke gemeenten Barendrecht, 
Albrandwaard en Ridderkerk. Dit draagt er onder meer toe bij dat de P&C-cyclus binnen de BAR-
organisatie is afgestemd op de P&C-cyclus van de drie gemeenten. Ook draagt dit ertoe bij dat binnen 
de BAR-organisatie met exact dezelfde kaders en uitgangspunten wordt gewerkt als de gemeenten 
doen. 
 
ARGUMENTEN 
1. De ontwerp-financiele regeling BAR-organisatie en de financiele verordening gemeente 

Albrandwaard stemmen geheel met elkaar overeen. Wij zien wij geen aanleiding als college 
zienswijzen in te dienen op de concept Financiële regeling BAR organisatie en: 

2. wij stellen u in de gelegenheid tot het indienen van een  zienswijze op de concept Financiële 
regeling BAR-organisatie.  
 

FINANCIËN 
Niet van toepassing. 
 



COMMUNICATIE 
Niet van toepassing 
 
UITVOERING 
Het besluit van de gemeenteraad om al dan niet een zienswijze in te dienen wordt door het college 
verwerkt in de reactie op de conceptregeling richting het dagelijks bestuur van de GR BAR-
organisatie. Het algemeen bestuur stelt de definitieve regeling vast.  
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