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Aan de leden van de gemeenteraad   

        

        

       B.J. Nootenboom 

       Wethouder 

        

    

    

Uw brief van:       Ons kenmerk: 395917 

Uw kenmerk:       Contactpersoon: S. Krikke 

Bijlage(n):       Afdeling: BAR-staf 

Onderwerp: Beantwoording vragen VVD-fractie BAR-

gemeenschappelijke regeling 

Telefoonnummer: 14 0180 

 Datum: 10 mei 2013 

 

 

 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

 

In de commissievergadering van 19 maart jongstleden alsmede de mail aan wethouder Nootenboom heeft 

de VVD-fractie aanvullende vragen gesteld. Gevraagd is om informatie betreffende het personeel en de 

aantallen en soorten bedrijfsvoeringmiddelen en investeringsgoederen die mogelijk overgaan naar de 

gemeenschappelijke regeling BAR.  

 

Bijgaand ontvangt u 3 documenten. Eén van de documenten betreft informatie over het personeel. U heeft 

gevraagd om een rapportage in de vorm van ons statistisch jaarverslag waarin inzicht gegeven wordt in de 

personele samenstelling van de gemeenschappelijke regeling BAR, zowel afzonderlijk als gecombineerd. 

Eén vraag die niet opgenomen is in het rapport is het ziekte/verzuimpercentage. Hieronder staan de 

percentages van het jaar 2012. 

 

Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk Gemiddeld 

4,35% 4,43% 4,59% 4,46% 

 

 

In het ander bijgevoegd document bevind zich een overzicht van de soorten bedrijfsvoeringmiddelen en 

investeringsgoederen. We willen benadrukken dat dit een overzicht betreft van de mogelijke 

bedrijfsvoeringmiddelen en investeringsgoederen die over kunnen gaan naar de gemeenschappelijke 

regeling BAR. Op dit moment loopt een onderzoek hiernaar. Hierin worden ook de gemeentehuizen en de 

gemeentewerven betrokken.  De keuze of de gemeentehuizen en gemeentewerven in beheer van de 

deelnemende gemeenten blijven of overgaan naar de gemeenschappelijke regeling BAR, moet nog 

gemaakt worden. Zoals u weet is oa het gemeentehuis van Barendrecht ondergebracht bij het SGB, een 

overdracht naar de gemeenschappelijke regeling brengt mogelijk fiscale consequenties mee. Zodra het 

onderzoek is afgerond, brengen we u zo spoedig mogelijk op de hoogte van de uitkomst.  
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Het derde bijgevoegd document betreft de afschrijvingstermijnen die door de deelnemende gemeenten 

wordt gehanteerd. Zoals we in de beantwoordingbrief van 17 april jongstleden, hebben aangegeven blijven 

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

passiva stand houden. Zodoende wordt gewaarborgd dat het nooit duurder zal worden. 

 

In de verwachting u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Hoogachtend, 

 
B.J. Nootenboom 


