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Inhoud



Vertrekpunten

• We blijven drie zelfstandige gemeenten
• Drie volwaardige gemeentehuizen 
• Ieder college een regieteam
• Colleges gaan actief inhoudelijk samenwerken 
• Eén ambtelijke organisatie 
• GR als juridische constructie
• Innoverende organisatiecultuur: BAR@work 
• Eenheid in bedrijfsvoering
• Efficiëntietaakstelling van € 5 mln op de organisatie
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• Verschaf een juridische constructie voor werkgeverschap en 
inkoop.

• Maak het realiseren van de 7 BAR-doelstellingen mogelijk.
• Regel de besluitvorming binnen de BAR.
• Regel de wijze waarop gemeenten toetreden en uittreden tot 

het samenwerkingsverband.
• Regel de wijze waarop de gemeenten worden bediend; 

waarborg maatwerk en autonomie.

Doelstellingen
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• Publiekrechtelijke rechtspersoon voor 
• Werkgeverschap
• Inkoop en licenties 

• De regeling wordt aangegaan door de bestuursorganen 
colleges en burgemeesters
• Raden verlenen colleges en burgemeesters toestemming 

voor het aangaan van een GR

Keuze voor Gemeenschappelijke Regeling
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• Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door alle 
burgemeesters en wethouders. 

• Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de burgemeesters 
en één wethouder per gemeente.

• Het voorzitterschap van de organen wisselt jaarlijks over de 
burgemeesters 
• In het AB heeft ieder college één stem.
• In het DB heeft ieder lid één stem.
• AB streeft naar consensus/unanimiteit. 
• Wanneer er een besluit MOET worden genomen is er een mogelijkheid voor 

gewone meerderheid (conform Gemw)

Samenstelling bestuursorganen GR
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• Er komt geen wijziging in de bevoegdheden van de raden. 
• De regeling bepaalt de wijze waarop door het bestuur van de  

GR aan de gemeenteraden de door een of meer leden van die 
raden gevraagde inlichtingen worden verstrekt.

• De P&C-cylus (begroting en jaarrekening) van een openbaar 
lichaam is vastgelegd in de Wgr. Daarin is een rol opgenomen 
voor de gemeenteraden en Gedeputeerde Staten.

Verantwoording aan de raden

2 Juridische structuur



• Een gemeente kan toetreden wanneer alle deelnemende 
gemeenten en het AB hiermee instemmen. 

• Een gemeente kan uittreden indien de gemeente dit beslist.
• In 2014 t/m 2019 kan niet worden uitgetreden.
• De uittreding wordt tenminste 2 jaar tevoren bekend 

gemaakt.
• Alle financiële gevolgen van de uittreding zijn voor de 

uittredende gemeente.  

Toetreding & uittreding
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• Totale begrotingen van de gemeenten bedragen 250 miljoen 
euro. 

• De decentralisaties zullen de gemeentelijke begrotingen fors 
doen wijzigen. Dit is nog niet meegenomen.

• De programmabudgetten bedragen 200 miljoen euro (80%).
• De totale organisatiekosten bedragen 50 miljoen euro (20%). 
• Er is een efficiëntietaakstelling van 5 miljoen euro (10% t.o.v. 

de jaarrekening 2011) op de organisatiekosten in 2017. 
• De besparingen op de programmakosten door de BAR-

samenwerking vallen niet binnen de efficiëntietaakstelling 
van 5 miljoen euro op de organisatiekosten.

3  Financiële verrekensystematiek

Feiten



• In de jaarrekening 2011 
waren de organisatiekosten 
in de verhouding 2-1-2

• De programmabudgetten 
(80%) blijven bij de 
gemeenten, de 
organisatiekosten (20%) 
gaan naar de GR. 
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Feiten

Organisatiekosten
(GR)

Programmabegroting
(Gemeenten)



• Personele kosten
• Bedrijfsvoeringskosten (o.a. ICT, huisvesting, beveiliging)
• Materialen (o.a. meubilair, wagenpark)

Programmabudgetten blijven bij de gemeenten!
Uitgaven op basis van mandaten.
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Budget GR



• Onderscheid tussen basispakket en pluspakket.
• Kosten basispakket worden verdeeld op basis van de 

ingebrachte organisatiekosten.
• Kosten pluspakket komen voor rekening van de 

desbetreffende gemeente. 
• We rekenen af op werkelijke kosten.
• Criteria voor de systematiek

• Transparant
• Profijtbeginsel
• Eenvoud
• Efficiënt
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Uitgangspunten
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basispakketten+++
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•Vertrouwen
•Ruimte voor diversiteit
•Gezamenlijkheid

Uitgangspunten
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• Een regieteam ondersteunt het college in zijn rol als 
opdrachtgever van de BAR-organisatie.
• Een regieteam ondersteunt in de bewaking van de 
programmabudgetten. 
•De colleges bepalen zelf welke ondersteuning zij nodig hebben. 
(Lokaal maatwerk). 
•De kosten voor het regieteam worden door de gemeente zelf 
gedragen via het pluspakket. Geen dubbele taken; dus geen 
kostenverhogend effect. 

Uitgangspunten
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• April 2013: Raden besluiten over toestemming aan de 
colleges voor het aangaan van een GR

• Informeren van de provincie Zuid-Holland
• Feitelijk oprichten van de GR
• Najaar 2013: Formele start GR
• Januari 2014: Start BAR-organisatie

Planning
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