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Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

In uw brief van 17 april jongstleden geeft u weer welke zaken u, als gemeenteraad van Barendrecht, 

inzichtelijk en geregeld wilt zien ten aanzien van de op te richten gemeenschappelijke regeling BAR. U heeft 

de issues verdeeld in 5 categorieën, onze beantwoording is op dezelfde manier opgesteld. 

 

Algemene zaken. 

De opdrachten die u heeft gegeven aan de griffie worden tot uitvoering gebracht.  

 

Verzoek om extra informatie voor 14 mei. 

In uw verzoek om extra informatie voor de commissievergadering van 14 mei geeft u aan op hoofdlijnen 

meer inzicht te willen in het basispakket voor alle deelnemers voor het jaar 2014 en het pluspakket 

(maatwerk) voor uw gemeente Barendrecht. Zoals we in de beantwoording van uw vragen hebben 

aangegeven, is de ambtelijke organisatie op dit moment bezig met het opstellen van de basis- en 

pluspakketten. Om deze reden kunnen we u op dit moment nog niet een lijst presenteren met de basis- en 

pluspakketten. Het opstellen van de pakketten doen we aan de hand van de programmabegrotingen. In de 

programmabegroting worden namelijk de (beleids)kaders opgesteld die het college tot uitvoering moet 

brengen. We gaan uit van een gelijkblijvend takenpakket ten opzichte van de huidige situatie. Per taak 

wordt nagegaan of deze door alle deelnemende gemeenten op gelijke wijze wordt uitgevoerd. Indien dit 

het geval is, wordt dit opgenomen in het basispakket. Indien de taak op verschillende wijze wordt 

uitgevoerd wordt het opgenomen in een pluspakket. We willen benadrukken dat het hebben van een 

pluspakket niet betekent dat de kosten hoger zijn. De kosten voor de uitvoering van de taken worden nooit 

hoger dan uw huidige situatie.  

 

Het pluspakket moet gelezen worden als maatwerk, waardoor ruimte wordt geboden voor de lokale 

autonomie en het voeren van lokaal beleid.  
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Zodra de basis- en pluspakketten opgesteld zijn, wordt dit aan u voorgelegd om een zienswijze te geven. 

Vervolgens worden de basis- en pluspakketten verwerkt in de begroting van de gemeenschappelijke 

regeling. In deze begroting wordt per domein inzicht gegeven welke taken in het basispakket en welke 

taken in het pluspakket worden uitgevoerd en wat de kosten zijn. Ons uitgangspunt is dat de bijdrage die 

we aan u vragen voor de dienstverlening van de gemeenschappelijke regeling niet hoger worden dan uw 

uitgaven nu zijn. In de volgende jaren wordt u niet jaarlijks gevraagd een zienswijze te geven voor 

uitsluitend de basis- en pluspakketten, maar vindt dit integraal plaats met de begrotingsbehandeling van de 

gemeenschappelijke regeling.  

 

Om u een duidelijk beeld te geven wat in het basis- en pluspakket komt, geven we de volgende toelichting. 

De werkzaamheden die de ondersteunende afdelingen verrichten komen over het algemeen in het 

basispakket, hierbij moet u denken aan de afdelingen HRM, communicatie, informatiemanagement etc. 

Echter ook in de ondersteunende werkzaamheden is ruimte voor lokaal beleid. Ter illustratie vindt de inning 

van de gemeentelijke belasting op verschillende wijze plaats. De gemeenten Albrandswaard en Barendrecht 

hebben gekozen de uitvoering te laten plaatsvinden door SVHW en de gemeente Ridderkerk dit in eigen 

beheer uitvoert. De taak inning van gemeentelijke belastingen wordt opgenomen als pluspakket.  

 

U vraagt ons ook inzichtelijk te maken welke onderdelen in de programmabegroting worden meegegeven 

in de zgn 20% van de begroting. We willen benadrukken dat u in principe geen programmabudget 

overgeeft aan de gemeenschappelijke regeling. Ten behoeve van de dekking van de bedrijfsvoering kosten 

wordt u om een bijdrage gevraagd die vervolgens wordt opgenomen in uw programmabegroting. Met het 

instemmen van de gemeenschappelijke regeling BAR committeert u zich, net als de andere deelnemende 

gemeenten, aan het leveren van die bijdrage.  

 

Om u een beeld te geven om welke kosten dit voornamelijk gaat, moet u denken aan de kosten zoals 

personele lasten (inclusief inhuurkosten en sommige kosten ten behoeve van uitbesteed werk), 

huisvestingslasten, ICT-kosten, overige bedrijfsvoeringskosten zoals catering en beveiligingskosten en 

materialen zoals het wagenpark etc. Het betreffen voornamelijk kosten zoals opgenomen in de paragraaf 

bedrijfsvoering.  

 
Tot slot verzoekt u inzicht te geven over hoe wordt omgegaan met een aantal onderdelen zijnde:  

a. De gelijkheid/verschillen in grondslagen voor waardering van activa en passiva 

De keuzes die eerder door uw gemeenteraad zijn genomen ten aanzien van de waardering van 

activa en passiva blijven stand houden. Zodoende wordt gewaarborgd dat het nooit duurder zal 

worden. In het derde kwartaal  van dit jaar wordt een nota activa opgesteld voor de 

gemeenschappelijke regeling. 

b. De gelijkheid/verschillen in afschrijvingstermijnen 

In dezelfde nota activa wordt een keuze gemaakt dezelfde afschrijvingstermijnen te hanteren bij 

nieuwe investeringen die door de gemeenschappelijke regeling worden gedaan. Nogmaals 

benadrukken we dat de investeringen die u in het verleden gedaan heeft in stand worden 

gehouden.  

c. De gelijkheid van de financiële inbreng (kosten) en de bijhorende risico’s (bijvoorbeeld de 

financiële risico’s van ingebrachte contracten) 
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Op het moment worden de ingebrachte contracten geïnventariseerd. Bij de inventarisatie hoort ons 

inzien ook een risico-inventarisatie. Aangezien het grootste deel van de kosten van de 

gemeenschappelijke regeling bestaat uit personele lasten, verwachten we niet dat de inventarisatie 

een verschillend risicoprofiel per gemeente oplevert. We informeren u over de uitkomst van het 

onderzoek. 

d. Hoe om te gaan met de reserves die een relatie hebben met bedrijfsvoering. Gaan we eerst in 

2013 kijken of reserves vrij moeten vallen aan Algemene Dienst Barendrecht in de jaarrekening of 

zijn ze al meegenomen in de bruidsschat? 

Van een bruidsschat is geen sprake. Geen van de reserves wordt meegegeven aan de 

gemeenschappelijke regeling  

Verzoek om extra informatie aan te leveren bij de voorjaarsnota 

U verzoekt ons bij de voorjaarsnota een duidelijke aansluiting te laten zien tussen de begroting meerjarig 

2014 en de begrotingsdeel Barendrecht in de gemeenschappelijke regeling. Evenals uitleg over hoe uw 

bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling  in de Barendrechtse begroting is vastgelegd. Aan uw beide 

verzoeken zullen we voldoen bij de behandeling van de voorjaarsnota.  

 

Mee te geven kaders aan het college van Barendrecht via eigen financiële verordening (te behandelen 

in de commissie van 14 mei) 

In dit gedeelte verzoekt u ons de financiële verordening aan te passen met de onderstaande punten. Op de 

achtergrond wordt door ambtenaren de financiële regeling van de gemeenschappelijke regeling opgesteld. 

De financiële verordeningen van de deelnemende gemeenten worden hier reeds op aangepast en uniform 

beschreven. De financiële regeling alsmede de aangepaste financiële verordening ontvangt u in september. 

De financiële regeling van de gemeenschappelijke regeling ontvangt u ter informatie en de financiële 

verordening ontvangt u ter besluitvorming.  

 
1. Procedure voor het bepalen van het basispakket en de rol van de raad daar in. De raad stelt op 

voorstel van het college het concept basispakket  vast. Het college voert overleg met de andere 

colleges. Eventuele mutaties op het basispakket worden besproken met de raad en daar waar 

nodig bekrachtigd. 

In de financiële verordening nemen we een procedure op voor het bepalen van het basispakket en 

de rol van de gemeenteraad daar in. De onderstaande procedure wordt daarin opgenomen.  

 

De rol van u als gemeenteraad is in onze optiek zeer groot voor het bepalen van het basispakket. 

Het opstellen van het basispakket begint namelijk met de programmabegroting. In de 

programmabegroting bepaalt u welk resultaat u wilt bereiken en welke taken u daartoe uitgevoerd 

wilt hebben. De uitvoering ligt bij de gemeenschappelijke regeling. Met het vaststellen van de 

programmabegroting geeft u als het ware al aan wat u wilt en wat het mag kosten.  

 

Het opstellen van een basispakket is in onze ogen een noodzakelijke technische handeling om de 

verrekensystematiek te ondersteunen. Het waarborgt dat u als gemeente uitsluitend de rekening 

gepresenteerd krijgt van de kosten die voor uw gemeente zijn uitgevoerd. De vraag of de uitvoering 
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van een taak (waartoe u opdracht geeft in de programmabegroting) in het basispakket zit of in een 

pluspakket, wordt bepaald op basis van de analyse of de twee andere deelnemende gemeenten 

dezelfde taak ook door de gemeenschappelijke regeling laten uitvoeren.  

 

Wanneer duidelijk is welke taken in het basispakket en welke taken in het pluspakket worden 

opgenomen, wordt dit in 2013 aan u voorgelegd om een zienswijze op te geven. Doordat het 

basispakket en de pluspakketten beschreven staan in de begroting wordt dit in de volgende jaren 

integraal aan u voorgelegd om een zienswijze op te geven.  

 
2. Procedure herijking basispakket. Wanneer het basispakket herijkt wordt, dan dient voorafgaand 

aan het overleg met de andere colleges het college zijn bevindingen en voorstellen aan de raad 

ter vaststelling voor te leggen. Eventuele mutaties na overleg met de andere colleges worden 

besproken met de raad en daar waar nodig bekrachtigd.  

De herijking van het basispakket vindt in onze optiek niet separaat plaats. Zoals in het voorgaand 

antwoord weergegeven komt het basispakket tot uiting in de begroting van de gemeenschappelijke 

regeling. Indien zich een wijziging voordoet in het basispakket, leidt dit tot een begrotingswijziging. 

De betreffende begrotingswijziging wordt naar u verstuurd. Afhankelijk van de hoogte van het 

bedrag van de begrotingswijziging kan u om instemming gevraagd worden. Deze procedure nemen 

we op in de financiële verordening.   
 

3. Procedure voor het bepalen van het pluspakket voor de gemeente Barendrecht. Jaarlijks stelt de 

raad op voorstel van het college bij de begroting het pluspakket vast. Mocht dit tot 

begrotingswijzigingen leiden in de BAR GR dan treedt de normale procedure van 

begrotingswijzigingen in werking.  

Voor het bepalen en opstellen van het pluspakket voor de gemeente Barendrecht geldt dezelfde 

procedure als voor het opstellen van het basispakket. Deze procedure nemen we op in de 

financiële verordening.  

 
4. Procedure bij verstoring als bedoeld in artikel 4, lid 6 van de gemeenschappelijke regeling. Mocht 

het voorstel voor het pluspakket leiden tot een verstoring van het basispakket dan informeert het 

college de raad. Daarbij doet het college tevens voorstellen om deze verstoring op te heffen.  

Vanzelfsprekend komen we terug bij uw raad met een voorstel, indien sprake is van een 
verstoring. Dit is niet anders dan de huidige situatie. 

 

5. Procedure bespreking begroting, bestuursrapportages en jaarrekening + accountantsverslag. De 

jaarstukken worden door het college, voorzien van advies voorgelegd aan de raad. De raad 

(commissie P&C gehoord) zal afhankelijk van het stuk (begroting/jaarrekening) zienswijze 

indienen dan wel het stuk (buraps) voor kennisgeving aannemen. Indien de zienswijze geheel of 

gedeeltelijk niet door de GR BAR wordt overgenomen informeert het college de raad zo spoedig 

mogelijk. Deze informatie en de gevolgen worden in de commissie P&C besproken.  
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De procedure zoals door u wordt voorgesteld verwerken we in de financiële verordening.  

 

6. Procedure andere mogelijke financiële stukken (treasury statuut, quick scan fiscale kansen en 

bedreigingen, transitie activa enz.) Het college consulteert de raad (com. P&C) tijdig inzake 

evengenoemde stukken.  

 

De procedure zoals door u wordt voorgesteld verwerken we in de financiële verordening 

 

7. Evaluatie van de financiële verordening gelijktijdig met de evaluatie van de GR. 

 

Net als u zien we een verband tussen de financiële verordening en de gemeenschappelijke regeling 

BAR. We nemen de door u voorgestelde procedure over in de financiële verordening. 

 

In de verwachting u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

 

Hoogachtend, 

 
B.J. Nootenboom 


