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Inleiding 
 
Het doel van een tussenrapportage is het algemeen bestuur in staat stellen tussentijds de kaders van de 
begroting bij te sturen. In de loop van een jaar doen zich belangrijke ontwikkelingen voor die aanleiding kunnen 
zijn tot het bijstellen van doelstellingen, prestaties en budgetten.  
 
Deze 2e tussenrapportage over 2014 is een afwijkingenrapportage. Hieraan is ambtelijk gewerkt tot  
8 september 2014. De cijfers en de teksten zijn gebaseerd op gegevens tot die datum. 
 
Omdat dit het eerste jaar is van de BAR-organisatie en er daardoor extra te rapporteren valt over de 
begrotingen van de BAR-organisatie en de drie gemeenten zal er dit jaar na de twee reguliere 
tussenrapportages nog een derde rapportagemoment worden ingelast ter kennisname in het Dagelijks Bestuur 
en het Algemene Bestuur. Dit zal niet zo uitgebreid gebeuren als in de twee tussenrapportages maar meer de 
vorm hebben van een slotbegrotingswijziging, dus toegespitst op de financiën met het oog op de 
begrotingsrechtmatigheid. 
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Rapportage afwijkingen 
 
1. Lasten voormalig personeel gemeenten 
Per 1 januari 2014 is het personeel van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk overgegaan 
naar de BAR organisatie. Dit betekent dat ook de geraamde salarislasten uit de gemeentelijke begrotingen zijn 
overgegaan. In beginsel is men er van uitgegaan dat ook de lasten van voormalig personeel voor rekening van 
de BAR organisatie zou komen. In praktijk is echter gebleken dat het voormalig personeel niet zondermeer over 
kan naar de BAR aangezien zij destijds een dienstverband hadden bij de individuele gemeenten. Derhalve gaan 
de budgetten voor voormalig personeel terug naar de gemeente. Per saldo heeft dit geen budgettair effect 
aangezien dit verrekend wordt met de gemeentelijke bijdragen. 
 
Lasten voormalig personeel die terug gaan naar de gemeentebegrotingen 

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 

Lasten voormalig 
personeel Ridderkerk 246.100 246.100 246.100 246.100 246.100 

Lasten voormalig 
personeel Albrandswaard  114.766 114.766 114.766 114.766 114.766 

Lasten voormalig 
personeel Barendrecht 198.700 198.700 198.700 198.700 198.700 

  559.566 559.566 559.566 559.566 559.566 
 
Verlaging van de gemeentelijke bijdragen aan de BAR-organisatie 

Omschrijving 2014 2015 2016 2017 2018 

Verlaging bijdrage 
Ridderkerk 246.100 246.100 246.100 246.100 246.100 

Verlaging bijdrage 
Albrandswaard 114.766 114.766 114.766 114.766 114.766 

Verlaging bijdrage 
Barendrecht  198.700 198.700 198.700 198.700 198.700 

  559.566 559.566 559.566 559.566 559.566 
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2. Uitwerking nieuwe CAO 
In het (principe) akkoord voor een nieuwe CAO, die een looptijd heeft van 3 jaar (van 1 januari 2013 tot 1 
januari 2016) en die bindend is voor alle gemeenten, zijn afspraken gemaakt over verhoging van de salarissen. 
Per 1 oktober 2014 ontvangen medewerkers een structurele salarisverhoging van 1%. Ook wordt in oktober 
2014 een eenmalige uitkering uitgekeerd van  bruto 350 euro (naar rato van het dienstverband). Per  1 april 
2015 wordt het salaris weer structureel verhoogd. Elk schaalbedrag binnen de salaristabel wordt opgehoogd 
met 50 euro.  
 
Op basis van de thans beschikbare informatie over het akkoord is een doorrekening gemaakt wat de CAO-
wijzigingen voor effect hebben op de raming voor de salarislasten van de BAR-organisatie. 
 
Voor 2014 betekent de uitkering een eenmalige stijging van de salarislasten met € 275.800 en een structurele 
stijging van € 90.000 (lasten voor 3 maanden); in totaal € 365.800 voor 2014.  
 
In 2015 stijgen de salarislasten structureel met € 802.000. Dit is opgebouwd uit  € 388.000 van de 
salarisverhoging met € 50 vanaf april (lasten over 9 maanden) en uit € 414.000 door de structurele verhoging 
van 2014 (lasten voor 12 maanden).  
 
Vanaf 2016 stijgen de salarislasten structureel met € 1.064.500. Dit is onderverdeeld in € 634.500 als gevolg 
van de verhoging in april 2015 en € 430.000 als gevolg van de verhoging in oktober 2014. 
 
Deze onvermijdelijke extra kosten zorgen voor structureel hogere gemeentelijke bijdragen aan de BAR-
organisatie. De kostenverdeling over de gemeenten is als volgt: 
 
Verhoging bijdragen BAR 2014 2015 2016 2017 2018 
Barendrecht 147.930 324.328 430.483 430.483 430.483 
Albrandswaard 75.282 165.052 219.074 219.074 219.074 
Ridderkerk 142.589 312.620 414.942 414.942 414.942 
Totaal BAR-gemeenten 365.800 802.000 1.064.500 1.064.500 1.064.500 
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3. Vennootschapsbelasting en Wet Markt & Overheid 

Vennootschapsbelasting 
Op 1 januari 2015 treedt de Wet op de vennootschapsbelasting in werking. Publiekrechtelijke lichamen worden 
dan belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De wet is van toepassing op de boekjaren vanaf 1 
januari 2016.  
De drie afzonderlijke gemeenten en de BAR-organisatie zijn vanaf 2016 verplicht om vennootschapsbelasting 
(Vpb) af te dragen over activiteiten die winstgevend of commercieel zijn, in die zin dat ze ook door het 
bedrijfsleven uitgevoerd (kunnen) worden. Deze Vpb-verplichting dient volgend jaar in de begroting 2016 te 
worden verwerkt, inclusief de eventuele budgettaire gevolgen.  
 
De drie gemeenten en de BAR-organisatie moeten al hun activiteiten doorlichten en bepalen of die Vpb-plichtig 
zijn. Dit is een grote operatie en zal daarom projectmatig worden aangepakt.  
Fase één is de inventarisatie van alle belastingplichtige en economische activiteiten. Dit zal gaan via een quick-
scan. De kosten voor deze eerste fase bedragen € 24.000 omdat inhuur van specifieke expertise nodig is. De 
kosten worden door de drie gemeenten gedragen via verhoging van de bijdragen aan de BAR.  
 
De eerste fase heeft een doorlooptijd tot en met oktober 2014. De tweede fase is op dit moment nog te 
abstract om nader op in te gaan. Eerst moet de benodigde kennis worden opgedaan. Er worden voor de 
tweede fase nog wel de nodige implementatiekosten verwacht. Het betreft immers een nieuwe belasting, een 
nieuwe taak waarvoor nieuw geld nodig is. Zodra hier meer inzicht in is wordt u op de hoogte gesteld.  
 
Wet Markt & Overheid 
Omdat er raakvlakken zijn tussen de Wet Vennootschapsbelasting en de Wet Markt & Overheid worden de 
resultaten van de quick-scan voor de Vpb ook gebruikt bij de implementatie van de Wet Markt & Overheid. 
Deze wet beoogt gelijke concurrentieverhoudingen te creëren tussen overheden en particuliere 
ondernemingen. 
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4. Accountantskosten 
 
Door de vorming van de BAR-organisatie is een nieuwe entiteit ontstaan, die een eigen jaarrekening moet 
opstellen waar een aparte accountantscontrole voor moet plaatsvinden. Daarnaast blijven er ook 
accountantscontroles plaatsvinden voor de jaarrekeningen van de drie gemeenten afzonderlijk. De budgetten 
voor deze controles zijn in de drie gemeenten achtergebleven, voor de BAR-organisatie is nog geen budget 
beschikbaar gesteld.  Er wordt daarom nu verzocht om een structurele bijdrage van € 36.000 in de kosten voor 
de  accountant. Het bedrag is gebaseerd op de huidige gemiddelde kosten van de accountantscontroles van de 
drie gemeenten. Wij verwachten dat op termijn, na afloop van de huidige contracten, de totale kosten voor de 
drie gemeenten inclusief BAR omlaag kunnen gaan, zeker als er gezamenlijk aanbesteed kan worden. De 
mogelijkheden daartoe worden onderzocht. 



 

 

8 

 

 
5. Individueel loopbaanbudget  
 
Om ervoor te zorgen dat medewerkers inzetbaar blijven is in de CAO gemeenten (CAR-UWO) afgesproken dat 
voor werknemers een ‘individueel loopbaanbudget’ (ILB) beschikbaar komt van € 500  per jaar in de jaren 2013, 
2014 en 2015. Per jaar bepaalt de medewerker, in overleg met zijn leidinggevende, de bestemming van zijn 
budget. De medewerker kan er ook voor kiezen het individueel loopbaanbudget op te sparen, zodat hij uiterlijk 
in 2015 een ruimer budget heeft.  
 
In 2013 hebben 276 medewerkers aangegeven het individueel loopbaanbudget te willen opsparen. In totaal 
gaat het daarbij om een incidenteel bedrag van €138.600. Voor dit bedrag zijn binnen de gemeentelijke 
jaarrekeningen 2013 voorzieningen/verplichtingen opgenomen om de rechten van deze medewerkers te 
waarborgen.  
 
Formeel wordt in deze rapportage voorgesteld het individueel loopbaanbudget 2013 ten bedrage van  
€138.600 over te boeken naar de BAR-organisatie en dit incidenteel toe te voegen aan de opleidingsbudgetten 
van de afdelingen. Voor de gemeenten heeft dit verder geen financiële gevolgen omdat deze kosten al in de 
jaarrekeningen 2013 zijn verantwoord. 
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6. Overzicht exploitatielasten bedrijfsvoering  

Omschrijving Bedrag begroot Bedrag werkeli jk t/m 8 sept. Ratio 
 Loonkosten 42.395.000 28.738.000 68%
 Huisvesting 5.432.000 1.028.000 19%
 Automatisering + informatiemanagement 4.321.000 1.496.000 35%
 Overige lasten 10.112.000 3.610.181 36%
Totaal lasten 62.260.000 34.872.181 56%

Exploitatie bedrijfsvoering 2014

 

Dit betreft een overzicht uit het financiële pakket bijgewerkt t/m 8 september 2014. Dit betekent dat de 
werkelijke boekingen verwerkt zijn tot en met die datum. Dit overzicht laat zien dat van de totale BAR-
begroting 56% aangesproken is.  

Rekeninghoudend met nog aan het einde van het jaar in één keer te boeken lasten, zoals rente- en 
afschrijvingslasten van investeringskredieten en overige lasten m.b.t. bedrijfsvoering, zitten we op koers 
voorwat betreft de aanspraken op de begroting  richting het einde van het jaar. 
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7. Investeringsverloop binnen bedrijfsvoering 

Omschrijving Bedrag begroot Bedrag werkelijk Ratio
Investeringen binnen Domein Veiligheid 0 4.888 - 
Investeringen binnen Domein Beheer en Onderhoud 1.381.273 233.233 17%
Investeringen binnen Domein BAR@Work 1.797.396 331.732 18%
Investeringen binnen Domein Bedrijfsvoering 1.506.340 52.992 4%
Investeringen binnen Domein Publiek 235.846 187.526 80%
Totaal investeringen binnen Bedrijfsvoering 4.920.855 810.372 16%

Overzicht investeringen binnen bedrijfsvoering

 

Dit overzicht laat zien dat we per eind augustus 16% van de totale investeringskredieten met betrekking tot 
bedrijfsvoering hebben aangesproken. Het gaat hierbij niet om investeringen in de programmabudgetten van 
de gemeenten. Zo gaat het bij het Domein Beheer en Onderhoud niet om investeringen in de openbare ruimte, 
maar bijvoorbeeld om de aankoop  van bedrijfsmiddelen zoals auto’s en kleding. Een en ander heeft dus geen 
rechtstreekse consequenties voor burgers.  

 
Toelichting investeringsverloop Beheer en Onderhoud 
Voor het domein Beheer en Onderhoud bestaat een taakstelling van € 300.000 op gebied van 
huisvesting. Om deze taakstelling te kunnen realiseren, worden taken opnieuw over de werven 
verdeeld. In iedere gemeente blijft een werf. Iedere werf heeft een hoofdfunctie, waardoor de inzet 
van personeel en het gebruik van voertuigen en materieel efficiënter wordt. 
Omdat de exacte effecten van de centralisering op het wagenpark nog onduidelijk zijn wordt een 
deel van de investeringen voor 2014 doorgeschoven zodat in de loop van 2015 al dan niet kan 
worden overgegaan tot de aanschaf van voertuigen en materieel. Op dit moment is duidelijk dat er nog een 
bedrag van € 112.000 zal worden uitgegeven in 2014. Voor het overige deel wordt voorgesteld dit door te 
schuiven naar 2015. 
 
Toelichting investeringsverloop BAR@Work en Bedrijfsvoering (ICT) 
De samenvoeging van de ambtelijke organisaties tot de BAR leidt tot een groot aantal ICT-projecten – zowel op 
gebied van ‘hardware’ en ‘ICT infrastructuur’ als ‘software en applicaties’ zoals de consolidatie van drie 
financiële systemen naar één. In het begin van 2014 is door verschillende oorzaken de nodige vertraging 
opgelopen en lag de prioriteit bij het ‘up en running’ krijgen en houden van de BAR applicaties. Nu dit voor het 
grootste gedeelte is gerealiseerd is bekeken wat dit jaar nog moet worden opgepakt.  
Daarnaast hebben we geconstateerd dat het standaardiseren (‘van  drie naar één’) van processen vooraf gaat 
aan veel van de inhoudelijke ICT-projecten – ICT is immers ondersteunend aan de processen. Deze realiteit en 
constatering leiden tot een verschuiving in activiteiten: meer aandacht voor ‘up en running’ en het minimaal 
noodzakelijke, vervolgens aandacht voor procesoptimalisatie en daarna voor overige ICT-projecten. Dit 
betekent een verschuiving in prioriteiten naar randvoorwaardelijke zaken zoals verdergaande en verregaande 
digitalisering. Dit brengt met zich mee een verschuiving – in tijd – van uitgaven, zo kost procesoptimalisatie 
vooral interne aandacht en uren, niet zozeer out-of-pocket uitgaven. In het laatste kwartaal van 2014 zullen de 
voornaamste ICT-uitgaven dan ook plaatsvinden. Er wordt op dit moment opnieuw bekeken in welke volgorde 
de investeringen plaats gaan vinden waarbij de focus vooral ligt op verdere digitalisering van de processen en 
informatiestromen. Inmiddels zijn offertes opgevraagd en naast een aantal technische grote aanpassingen, 
zoals vervanging van het serverpark, zal in aansluiting op BAR@Work en de nieuwe huisvesting dit laatste half 
jaar een grote slag gemaakt worden.  
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8. Dienstverleningsindicatoren 

Telefonie 

april 2014 
    Gebeld Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk  *Terugval  totaal 

Aantal 5.000 2.540 6.645 5.340 19.525 
Per dag 238 121 316 254 

 % van totaal 25,6% 13,0% 34,0% 27,3% 
 

      mei 2014 
    Gebeld Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk  *Terugval  totaal 

Aantal 4.676 2.095 6.281 4.549 17.601 
Per dag 213 95 286 207 

 % van totaal 26,6% 11,9% 35,7% 25,8% 
 

      juni 2014 
    Gebeld Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk  *Terugval  totaal 

Aantal 5.241 2.176 6.464 4.791 18.672 
Per dag 250 104 308 228 

 % van totaal 28,1% 11,7% 34,6% 25,7% 
 

      * Terugval is onbeantwoorde rechtstreekse telefoontjes (dus buiten callcenter om). 
 

Belangrijkste  conclusie op basis van het aantal telefoongesprekken dat er in het callcenter binnenkomt, is dat 
dit aantal erg hoog is. Er is veel aandacht besteed aan de telefonische bereikbaarheid binnen de BAR-
organisatie, maar er is te zien dat nog altijd een kwart van de binnenkomende gesprekken wordt veroorzaakt 
door terugval uit de organisatie. Er is dan ook in augustus doorgevoerd, dat deze terugval niet meer in het 
callcenter uitkomt. Zo is er meer tijd voor de bellers die daadwerkelijk rechtstreeks naar het callcenter bellen. 
De bellers die een direct intern nummer bellen, komen of in de doorschakeling van die persoon terecht 
(voicemail of collega) en is de doorschakeling niet geregeld, dan krijgt de beller te horen dat de gebelde 
persoon niet bereikbaar is, dat men het nogmaals kan proberen of contact op kan nemen via het algemene 
nummer. 
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Telefonisch spreekuur 
In de ochtenden wordt gewerkt met een telefonisch spreekuur voor het Sociale domein. Daarom komen er in 
de ochtenden beduidend meer telefoongesprekken binnen dan in de middag. 
 

Gesprekken 
april 2014 

8.30-12.00 u. (3½ uur) 12.00-17.00 u. (5 uur) TOTAAL 
Totaal Per uur Totaal Per uur Totaal Per uur 

Callcenter 7.724 105 6.461 62 14.185 79 
Terugval 2.689 37 2.651 25 5.340 30 
Totaal 10.413 142 9.112 87 19.525 109 

 
 

 
 

 
 

 Gesprekken 
mei 2014 

8.30-12.00 u. (3½ uur) 12.00-17.00 u. (5 uur) TOTAAL 
Totaal Per uur Totaal Per uur Totaal Per uur 

Callcenter 7.099 92 5.953 54 13.052 70 
Terugval 2.283 30 2.266 21 4.549 24 
Totaal 9.382 122 8.219 75 17.601 94 

       Gesprekken 
juni 2014 

8.30-12.00 u. (3½ uur) 12.00-17.00 u. (5 uur) TOTAAL 
Totaal Per uur Totaal Per uur Totaal Per uur 

Callcenter 7.706 105 6.175 59 13.881 78 
Terugval 2.354 32 2.437 23 4.791 27 
Totaal 10.060 137 8.612 82 18.672 105 

 

Ook in het tweede kwartaal is te zien dat het aantal gesprekken dat ’s ochtends per uur rechtstreeks in het 
callcenter binnenkomt, erg hoog is ten opzichte van het aantal gesprekken in de middag. 

 

Wachttijd callcenter 

Gesprekken 
april 2014 

8.30-12.00 u. (3½ u.) 12.00-17.00 u. (5 u.) TOTAAL 
Gespr. Wachttijd 

gemidd. 
in min. 

Gespr. Wachttijd 
gemidd. 
in min. 

Totaal Wachttijd 
gemidd. 
in min. 

maandag 1899 0:03:47 1672 0:02:04 3.571 0:02:59 
dinsdag 2141 0:02:54 1970 0:01:55 4.111 0:02:26 
woensdag 2697 0:02:33 2404 0:01:14 5.101 0:01:56 
donderdag 2186 0:02:50 1943 0:01:06 4.129 0:02:01 
vrijdag 1490 0:02:35 1123 0:01:14 2.613 0:02:00 
Totaal 10.413 0:02:55 9.112 0:01:30 19.525 0:02:15 
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Gesprekken 
mei 2014 

8.30-12.00 u. (3½ u.) 12.00-17.00 u. (5 u.) TOTAAL 
Gespr. Wachttijd 

gemidd. 
in min. 

Gespr. Wachttijd 
gemidd. 
in min. 

Totaal Wachttijd 
gemidd. 
in min. 

maandag 2.050 0:02:40 1.622 0:01:35 3.672 0:02:11 
dinsdag 1.852 0:03:18 1.846 0:01:28 3.698 0:02:23 
woensdag 1.788 0:05:18 1.712 0:02:09 3.500 0:03:46 
donderdag 1.781 0:02:19 1.729 0:01:10 3.510 0:01:45 
vrijdag 1.911 0:02:29 1.310 0:01:14 3.221 0:01:58 
Totaal 9.382 0:03:11 8.219 0:01:32 17.601 0:02:25 
  

 
 

 
 

 

Gesprekken 
juni 2014 

8.30-12.00 u. (3½ u.) 12.00-17.00 u. (5 u.) TOTAAL 
Gespr. Wachttijd 

gemidd. 
in min. 

Gespr. Wachttijd 
gemidd. 
in min. 

Totaal Wachttijd 
gemidd. 
in min. 

maandag 2.525 0:08:03 2.107 0:04:11 4.632 0:06:17 
dinsdag 2.185 0:06:32 1.919 0:02:36 4.104 0:04:42 
woensdag 1.857 0:05:26 1.760 0:01:31 3.617 0:03:32 
donderdag 1.887 0:05:02 1.735 0:01:48 3.622 0:03:29 
vrijdag 1.606 0:05:08 1.091 0:01:27 2.697 0:03:39 
Totaal 10.060 0:06:12 8.612 0:02:28 18.672 0:04:29 

 

De aanhoudende lange wachttijden in het tweede kwartaal, waren aanleiding voor het schrijven het Actieplan 
Dienstverlening doen we samen. Hier in staan acties beschreven om de wachttijden terug te brengen en de 
bereikbaarheid binnen de BAR-organisatie te verbeteren. Over dit actieplan vindt een aparte terugkoppeling 
plaats.  

De maand juni springt er qua wachttijden negatief uit. Naast de eerder beschreven knelpunten hebben de hoge 
wachttijden in juni nog een aantal andere oorzaken. 

In juni stonden reeds drie cursusdagen gepland die een negatief effect hebben gehad op de toch al krappe 
bezetting. Ook zijn er twee BHV-trainingen geweest waaraan een aantal FO-medewerkers hebben meegedaan.  

Daarnaast is het callcenter in de tweede helft van mei gestart met inplannen van afspraken voor de 
Poortwachters. In de maand juni is het callcenter tijdens het spreekuur van Sociale Zaken veel gebeld voor het 
maken van een afspraak voor de Poortwachters. Het invullen van het formulier en het maken van de afspraak 
gebeurde in verschillende systemen en nam per gesprek veel tijd in beslag, circa 15 minuten. Hierdoor 
stagneerde de wachtrij in de ochtenden. Na juni zijn deze werkzaamheden uit het callcenter gehaald om de 
doorstroming en snelle afhandeling van gesprekken te bevorderen. 

In juli is dan ook weer een minder lange wachttijd te zien. Overall was de gemiddelde wachttijd in juli 2 
minuten en 48 seconden, in de ochtenden was deze 3 minuten 56 seconden en in de middagen 1 minuut en 33 
seconden. 
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Balie 

Wachttijden met afspraak     
       

  Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk 

  
Gemiddeld 
per maand 

wachttijd 
< 5 min. 

Gemiddeld 
per maand 

wachttijd 
< 5 min. 

Gemiddeld 
per maand 

*wachttijd 
< 10 min. 

2013, totaal 2.255 95,0% n.v.t. - 2.112 . 
2014, 1e kw. 2.496 94,1% n.v.t. - 2.823 . 
2014, 2e kw. 3.114 90,2% n.v.t. - 562 95,2% 
2014, 3e kw.             
2014, 4e kw.             

* Gegevens hierover zijn vanaf het 2e kwartaal 2014 beschikbaar.   
Norm = 90% < 5 minuten wachttijd   
       
Wachttijden zonder afspraak     
       

  Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk 

  
Gemiddeld 
per maand 

wachttijd 
< 10 min. 

Gemiddeld 
per maand 

wachttijd 
< 10 min. 

Gemiddeld 
per maand 

*wachttijd 
< 15 min. 

2013, totaal 6.554 85,0% 2.365 69,0% 5.985 . 
2014, 1e kw. 6.381 83,0% 2.165 65,0% 4.791 . 
2014, 2e kw. 6.751 67,0% 690 52,0% 574 45,0% 

   
   
       
Totaal wachttijden (met en zonder afspraken)   
       
  Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk 

  
Gemiddeld 
per maand 

op tijd 
geholpen 

Gemiddeld 
per maand 

op tijd 
geholpen 

Gemiddeld 
per maand 

*op tijd 
geholpen 

2013, totaal 8.809 87,6% 2.365 69,0% 8.097 . 
2014, 1e kw. 8.877 86,1% 2.165 65,0% 7.614 . 
2014, 2e kw. 9.865 74,0% 690 52,0% 1.136 70,0% 
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Bezoekers met afspraak  

percentages   
    
  2013 1e kw. '14 2e kw. '14 
Barendrecht 25,6% 28,1% 31,6% 
Albrandswaard - - - 
Ridderkerk 26,1% 37,1% 49,5% 

 

In het tweede kwartaal is het percentage bezoekers zonder afspraak afgenomen. Daarnaast is de wachttijd 
voor deze groep toegenomen, waardoor er gedurende de vrije inloop minder bezoekers binnen onze 
servicenormen zijn geholpen. Dit is te verklaren doordat er sprake is van een krappe bezetting binnen de 
Frontoffice, mede doordat er veel extra inzet nodig was in het callcenter. Dit heeft consequenties gehad voor 
de bezoekers zonder afspraak in de vorm van langere wachttijden. Door meer op afspraak te gaan werken is de 
bezoekersstroom inzichtelijk en kan daar op worden geroosterd. De bezoeker is hierbij gebaat, omdat de 
wachttijd op afspraak beperkt is (vaak minder dan 1 minuut). Voor de organisatie betekent dit dat er zeer 
scherp kan worden geroosterd, waardoor medewerkers efficiënter kunnen worden ingezet. 

 
Debiteuren en crediteuren 

BAR betekent hier het ' bedrijf" BAR, dat wil zeggen de rekeningen voor organisatiekosten. 

Debiteuren betaalgedrag 

    BAR Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk 

2014 1e kw. '14 100% 100% 100% 100% 
  2e kw. '14 100% 96% 94% 91% 

      Norm: 80% van debiteuren heeft binnen 60 dagen betaald. 
 

Crediteuren betaalgedrag 

    BAR Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk 

2014 1e kw. '14 56% 72% 57% 63% 
  2e kw. '14 80% 77% 74% 77% 

      Norm: 80% van de crediteuren is binnen 60 dagen betaald. 
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Bezwaarschriften  

   
Barendrecht   

Aantal 1e kw. 2e kw. 
Behandeld 20 13 
Op tijd afgedaan 16 13 
% op tijd 80,0% 100,0% 
Norm (18 wk./max. 24 wk.) 90,0% 90,0% 
   
   

Albrandswaard   
Aantal 1e kw. 2e kw. 

Behandeld 7 6 
Op tijd afgedaan 6 3 
% op tijd 85,7% 50,0% 
Norm (18 wk./max. 24 wk.) 95,0% 95,0% 
   
   

Ridderkerk   
Aantal 1e kw. 2e kw. 

Behandeld 18 7 
Op tijd afgedaan 3 7 
% op tijd 16,7% 100,0% 
Norm (18 wk./max. 24 wk.) 95,0% 95,0% 

 

De afhandelingstermijnen van de bezwaarschriften binnen met name Albrandswaard en Ridderkerk hebben in 
de eerste twee kwartalen van 2014 erg gefluctueerd. Dit als gevolg van personele onderbezetting en 
achterstanden in afhandeling die in 2013 zijn ontstaan. Inmiddels zijn er diverse maatregelen in gang gezet om 
de afhandelingstermijnen te verkorten en aan de gestelde normen te laten voldoen. Er moet hierbij worden 
gedacht aan het (tijdelijk) uitbreiden van de personele capaciteit, extra zittingen van de bezwarencommissie en 
het herstructureren van werkwijzen en het interne proces bezwaarschriften. 
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9. Urenrapportage  

Verrekenen in BAR 
In de Notitie Verrekenen in de BAR-samenwerking zijn afspraken gemaakt over de wijze van verrekenen tussen 
de drie gemeenten. De verrekensystematiek moet ervoor zorgen dat de gemeenschappelijke regeling niet 
ongelimiteerd kan worden gevraagd aanvullende diensten te verlenen, zonder dat daar financiële 
consequenties aan verbonden zijn. Immers, als een willekeurige gemeente zonder meerkosten aanvullende 
diensten kan vragen aan de gemeenschappelijke regeling dan kan dit leiden tot een ongewenste 
onevenredigheid in de uitbreiding van de diensten voor de ene gemeente, terwijl de kosten over de 
deelnemende gemeenten worden gespreid. Om dit te voorkomen wordt onderscheid gemaakt in het 
standaardpakket en maatwerk. Het uitgangspunt is dat zoveel mogelijk in het standaardpakket komt. Het 
standaardpakket wordt vervolgens volgens een verdeelsleutel naar rato van ingebracht budget verrekend en 
de maatwerkpakketten worden separaat aan de betreffende gemeente in rekening gebracht. De afspraak 
daarbij is wel dat de kosten per gemeente niet hoger zullen zijn dan de financiële middelen die nu door de 
gemeenteraad voor dezelfde taken ter beschikking zijn gesteld. 
 
Uren schrijven 
Om te bepalen in welke mate er voor de maatwerkpakketten voor de afzonderlijke gemeenten is gewerkt, is 
met ingang van 2014 het uren schrijven ingevoerd. Dit is puur bedoeld om in beeld te brengen of iemand uren 
heeft gemaakt voor een afzonderlijke gemeente of voor de BAR gezamenlijk. Deze verdeling kan vervolgens 
gebruikt worden bij een jaarlijkse afrekening tussen de gemeenten. 
Hierbij is wel een aantal kanttekeningen te plaatsen: 
Allereerst zijn er in het verleden nooit of slechts heel beperkt uren geschreven. In de begroting is weliswaar 
een verdeling gemaakt naar maatwerk en standaardpakketten, maar dat is slechts een zeer grove benadering 
geweest. Als daar nu de geschreven uren mee vergeleken worden, kan een zeer vertekend beeld ontstaan, 
terwijl de taken en geleverde kwaliteit per gemeente op hetzelfde niveau zijn gebleven. Daarbij is ook 
afgesproken dat de kosten per gemeente niet hoger zullen zijn dan de budgetten die zijn ingebracht voor 
dezelfde taken. Er zullen dus mogelijk nog correcties op de begroting gemaakt moeten worden om de 
startpositie goed in beeld te krijgen.  
Tweede kanttekening is dat we streven naar zoveel mogelijk onderbrengen van taken in de 
standaardpakketten. Ook hierdoor zal een verschuiving ontstaan ten opzichte van de begroting. 
In de rapportage hieronder is per domein aangegeven of er afwijkingen zijn en of die leiden tot een verrekening 
met gemeenten. 
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Startpunt 
Vooralsnog is de begroting, ondanks en met inachtneming van de genoemde kanttekeningen, ons startpunt. In 
onderstaand overzicht is de verdeling van de loonkosten tussen maatwerk en standaardpakket opgenomen. Dit 
overzicht komt overeen met hetgeen is opgenomen in de begroting 2014. 
 

OPGENOMEN IN BEGROTING 2014
Totaal BAR 2014 in % loonkosten totaal
Maatwerk Loonkosten B A R B A R
Strategie 1.206.000 411.000 174.000 621.000 30% 13% 45%
Maatschappij 4.334.000 1.314.000 545.000 2.475.000 23% 9% 42%
Ruimte 5.503.000 3.091.000 533.000 1.879.000 49% 8% 30%
Veilig 499.000 231.000 137.000 131.000 6% 4% 4%
Beheer en Onderhoud 4.362.000 2.162.000 983.000 1.217.000 24% 11% 13%
BAR@Work 0 0 0 0 0% 0% 0%
Bedrijfsvoering 1.797.000 248.000 269.000 1.280.000 3% 3% 16%
Publiek 1.036.000 466.000 148.000 422.000 8% 3% 7%
Concerncontrol 493.000 169.000 208.000 245.000 13% 16% 19%
Overig/directie
Totaal Maatwerk 19.230.000 8.092.000 2.997.000 8.270.000 17% 6% 18%

in % loonkosten totaal
Standaardpakket Loonkosten B A R BAR
Strategie 176.000 44.000 0 132.000 13%
Maatschappij 1.506.000 743.000 134.000 629.000 26%
Ruimte 800.000 468.000 113.000 219.000 13%
Veilig 3.118.000 1.395.000 505.000 1.218.000 86%
Beheer en Onderhoud 4.762.000 1.434.000 946.000 2.382.000 52%
BAR@Work 5.415.000 2.227.000 1.089.000 2.099.000 100%
Bedrijfsvoering 6.103.000 2.250.000 1.222.000 2.631.000 77%
Publiek 4.844.000 2.153.000 863.000 1.828.000 82%
Concerncontrol 812.000 433.000 92.000 158.000 62%
Overig/directie 0%
Totaal standaardpakket 27.536.000 11.147.000 4.964.000 11.296.000 59%

Totaal loonkosten 46.766.000 19.239.000 7.961.000 19.566.000 100%

Ingebracht Overige kosten
Opleidingen 949.000 345.000 186.000 418.000
Overige personeels lasten 1.279.000 625.000 360.000 294.000
Doorbelasting sociale dienst RK aan AW 0 0 1.169.000 -1.169.000
Huisvestingskosten 5.919.000 2.278.000 1.206.000 2.435.000
ICT 4.488.000 1.758.000 1.102.000 1.628.000
Wagenpark incl. gereedschappen etc 1.281.000 352.000 383.000 545.000
Overige bedrijfsvoeringskosten 1.577.000 575.000 451.000 552.000

Totaal Overige kosten 15.493.000 5.933.000 4.857.000 4.703.000

Totaal generaal 62.259.000 25.172.000 12.818.000 24.269.000

40,43% 20,59% 38,98%

Bijdragen in €

Bijdragen in €
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Gerealiseerde uren t/m juni 
Onderstaand is een overzicht opgenomen met de gerealiseerde urenverdeling tot en met juni. 
doorbelastingen per medewerker vaste percentages en Tim uren
datum: 4 augustus 2014
doorbelasting januari  tot en met juni verdeling op basis van uren gereal iseerd in % loonkosten

 Totaal  
uitbetaalde 
salarislasten BAR B A R BAR B A R

Domein Strategie
Domein Strategie 680.188€              514.643€              85.838€              24.525€              55.182€              76% 13% 4% 8%

680.188€              514.643€              85.838€              24.525€              55.182€              76% 13% 4% 8%
Domein Maatschappij
Afdeling Verstrekkingen 1.017.393€           50.870€                305.218€            223.827€            437.479€            5% 30% 22% 43%
Afdeling Vakondersteuning 685.687€              226.277€              150.851€            95.996€              212.563€            33% 22% 14% 31%
Afdeling Advies Maatschappij 1.164.169€           783.112€              96.351€              237.335€            47.371€              67% 8% 20% 4%

2.867.250€           1.060.259€           552.420€            557.158€            697.413€            37% 19% 19% 24%
Domein Ruimte
Afdeling Projecten 1.112.815€           374.353€              353.630€            104.009€            280.824€            34% 32% 9% 25%
Afdeling Ingenieursbureau 832.257€              301.809€              330.569€            23.063€              176.816€            36% 40% 3% 21%
Afdeling Advies Ruimte 1.146.601€           316.989€              430.967€            43.097€              355.548€            28% 38% 4% 31%

3.091.673€           993.151€              1.115.166€        170.168€            813.188€            32% 36% 6% 26%
Domein Veiligheid
Afdeling Openbare Orde 408.720€              408.720€              -€                     -€                     -€                     100% 0% 0% 0%
Afdeling Vergunningverlening 747.828€              747.828€              -€                     -€                     -€                     100% 0% 0% 0%
Afdeling Toezicht & Handhaving 605.399€              312.028€              133.188€            58.043€              102.140€            52% 22% 10% 17%

1.761.947€           1.468.576€           133.188€            58.043€              102.140€            83% 8% 3% 6%
Domein Beheer & Onderhoud
Afdeling Bovenwijks beheer 659.400€              85.722€                248.805€            62.691€              262.183€            13% 38% 10% 40%
Afdeling Wijkbeheer 972.797€              19.456€                272.383€            359.935€            321.023€            2% 28% 37% 33%
Afdeling Accommodatiebeheer 1.039.925€           51.996€                582.358€            176.787€            228.784€            5% 56% 17% 22%
Afdeling Advies & programmering 924.475€              395.535€              155.156€            91.683€              282.101€            43% 17% 10% 31%
Afdeling Afval & Materieel 632.563€              170.792€              189.769€            227.723€            44.279€              27% 30% 36% 7%

4.229.161€           723.502€              1.448.471€        918.818€            1.138.370€        17% 34% 22% 27%
Domein BAR@work
Afdeling HRM 585.395€              561.979€              -€                     23.416€              -€                     96% 0% 4% 0%
Afdeling Faci li taire zaken 788.467€              467.090€              113.278€            94.718€              113.381€            59% 14% 12% 14%
Afdeling Automatisering 500.986€              500.986€              -€                     -€                     -€                     100% 0% 0% 0%
Taskforce 276.739€              276.739€              -€                     -€                     -€                     100% 0% 0% 0%

2.151.588€           1.806.795€           113.278€            118.134€            113.381€            84% 5% 5% 5%
Domein Bedrijfsvoering
Afdeling Financiën 1.340.164€           1.074.922€           90.570€              38.816€              135.856€            80% 7% 3% 10%
Afdeling Juridische zaken 714.342€              714.342€              -€                     -€                     -€                     100% 0% 0% 0%
Afdeling Informatiemanagement 1.669.435€           1.531.325€           99.371€              8.421€                30.317€              92% 6% 1% 2%

3.723.940€           3.320.589€           189.942€            47.237€              166.172€            89% 5% 1% 4%
Domein Publiek
Afdeling Toegang 857.562€              60.821€                301.594€            100.531€            394.615€            7% 35% 12% 46%
Afdeling Frontoffice 711.849€              711.849€              -€                     -€                     -€                     100% 0% 0% 0%
Afdeling Backoffice 434.390€              432.653€              -€                     -€                     1.738€                100% 0% 0% 0%
Afdeling Communicatie 793.784€              420.706€              119.068€            63.503€              190.508€            53% 15% 8% 24%

2.797.586€           1.626.029€           420.662€            164.034€            586.861€            58% 15% 6% 21%
Concern control
Concern control 663.187€              347.508€              94.172€              100.450€            121.057€            52% 14% 15% 18%

663.187€              347.508€              94.172€              100.450€            121.057€            52% 14% 15% 18%
Directieraad
Directieraad 215.013€              53.150€                57.775€              54.648€              49.440€              25% 27% 25% 23%

215.013€              53.150€                57.775€              54.648€              49.440€              25% 27% 25% 23%

Tota al 22.181.533€        11.914.201€        4.210.911€        2.213.217€        3.843.204€        54% 19% 10% 17%  
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Het overzicht met loonkosten is, zoals bij de vorige rapportage toegezegd, op domeinniveau aangevuld met 
gegevens over de inhuurkosten voor zover het inhuur betrof die werkzaamheden uitvoerden die normaal 
gesproken door eigen personeel gedaan zouden zijn (vacatures, ziekte). 
We krijgen dan het volgende beeld: 
 

 gereal iseerde 
kosten BAR B A R BAR B A R

Domein Strategie
loonkosten 680.188€              514.643€              85.838€              24.525€              55.182€              76% 13% 4% 8%
Inhuurkosten -€                       -€                       -€                     -€                     -€                     - - - -

680.188€              514.643€              85.838€              24.525€              55.182€              76% 13% 4% 8%
Domein Maatschappij
loonkosten 2.867.250€           1.060.259€           552.420€            557.158€            697.413€            37% 19% 19% 24%
Inhuurkosten 238.088€              238.088€              -€                     -€                     -€                     100% 0% 0% 0%

3.105.338€           1.298.346€           552.420€            557.158€            697.413€            42% 18% 18% 22%
Domein Ruimte
loonkosten 3.091.673€           993.151€              1.115.166€        170.168€            813.188€            32% 36% 6% 26%
Inhuurkosten 50.619€                50.619€                -€                     -€                     -€                     100% 0% 0% 0%

3.142.292€           1.043.769€           1.115.166€        170.168€            813.188€            33% 35% 5% 26%
Domein Veiligheid
loonkosten 1.761.947€           1.468.576€           133.188€            58.043€              102.140€            83% 8% 3% 6%
Inhuurkosten 58.642€                58.642€                -€                     -€                     -€                     100% 0% 0% 0%

1.820.589€           1.527.218€           133.188€            58.043€              102.140€            84% 7% 3% 6%
Domein Beheer & Onderhoud
loonkosten 4.229.161€           723.502€              1.448.471€        918.818€            1.138.370€        17% 34% 22% 27%
Inhuurkosten 131.629€              10.872€                29.070€              46.951€              44.736€              8% 22% 36% 34%

4.360.790€           734.373€              1.477.541€        965.770€            1.183.106€        17% 34% 22% 27%
Domein BAR@work
loonkosten 2.151.588€           1.806.795€           113.278€            118.134€            113.381€            84% 5% 5% 5%
Inhuurkosten 213.094€              213.094€              -€                     -€                     -€                     100% 0% 0% 0%

2.364.682€           2.019.889€           113.278€            118.134€            113.381€            85% 5% 5% 5%
Domein Bedrijfsvoering
loonkosten 3.723.940€           3.320.589€           189.942€            47.237€              166.172€            89% 5% 1% 4%
Inhuurkosten 120.199€              53.986€                -€                     34.612€              31.602€              45% 0% 29% 26%

3.844.139€           3.374.574€           189.942€            81.849€              197.774€            88% 5% 2% 5%
Domein Publiek
loonkosten 2.797.586€           1.626.029€           420.662€            164.034€            586.861€            58% 15% 6% 21%
Inhuurkosten 309.406€              262.486€              27.545€              6.458€                12.917€              85% 9% 2% 4%

3.106.992€           1.888.515€           448.206€            170.493€            599.778€            61% 14% 5% 19%
Concerncontrol
loonkosten 663.187€              347.508€              94.172€              100.450€            121.057€            52% 14% 15% 18%
Inhuurkosten 716€                      716€                      -€                     -€                     -€                     100% 0% 0% 0%

663.903€              348.225€              94.172€              100.450€            121.057€            52% 14% 15% 18%
Directieraad
loonkosten 215.013€              53.150€                57.775€              54.648€              49.440€              25% 27% 25% 23%
Inhuurkosten -€                       -€                       -€                     -€                     -€                     

215.013€              53.150€                57.775€              54.648€              49.440€              25% 27% 25% 23%

Tota al 23.303.927€        12.802.705€        4.267.526€        2.301.238€        3.932.458€        55% 18% 10% 17%  
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Begroting vs. realisatie 
Totaal BAR 2014 Begroting realisatie 2014 t/m juni 
  BAR B A R BAR B A R 
Strategie 13% 30% 13% 45% 76% 13% 4% 8% 
Maatschappij 26% 23% 9% 42% 42% 18% 18% 22% 
Ruimte 13% 49% 8% 30% 33% 35% 5% 26% 
Veilig 86% 6% 4% 4% 84% 7% 3% 6% 
Beheer en Onderhoud 52% 24% 11% 13% 17% 34% 22% 27% 
BAR@Work 100% 0% 0% 0% 85% 5% 5% 5% 
Bedrijfsvoering 77% 3% 3% 16% 88% 5% 2% 5% 
Publiek 82% 8% 3% 7% 61% 14% 5% 19% 
Concerncontrol 62% 7% 16% 14% 52% 14% 15% 18% 
Overig/directie 0% 0% 0% 0% 25% 27% 25% 23% 
Totaal  59% 17% 6% 18% 55% 18% 10% 17% 

 
 
 

 
 
 
Toelichtingen op afwijkingen 
Wat opvalt is dat er tot op heden iets minder standaard BAR wordt gewerkt dan vooraf werd ingeschat. Met 
name het maatwerk voor Albrandswaard lijkt groter te zijn. Onderstaand een analyse per domein: 
 
Strategie 
Op basis van de begroting 2014 laat het domein Strategie een behoorlijke afwijking zien ten aanzien van de 
verdeling van uren over de BAR-organisatie en de afzonderlijke gemeenten. Deze afwijking heeft een aantal 
oorzaken. 
De hoofdoorzaak is de aanname bij de start van de BAR-organisatie dat alle werkzaamheden van het domein in 
het maatwerkpakket zitten. Dit blijkt in de praktijk anders te liggen. De medewerkers werken veel meer aan 
BAR-brede opdrachten dan bij de start van de BAR-organisatie was ingeschat. Het betreft onder andere de 
volgende projecten: 
 
De drie decentralisaties 
Voor een belangrijk deel is de afwijking te verklaren door het feit dat meer dan de helft van de medewerkers 
uit het domein Strategie ingezet is voor werkzaamheden aan de drie decentralisaties. De decentralisaties 
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worden BAR-breed opgepakt en dus worden de uren geboekt op BAR en niet op de afzonderlijke gemeenten. 
Dit is veruit de grootste verklaring voor de afwijking. 
 
Overige projecten 
Los van de decentralisatieprojecten heeft het domein Strategie nog meer organisatiebrede klussen opgepakt. 
Die uren zijn ook op de BAR-organisatie geboekt. En daarmee verklaren ze ook een deel van de afwijking. Het 
betreft onder andere de volgende type klussen: 
 

 project kwaliteitsverbetering gemeenschappelijke regelingen en verbonden partijen 
 leveren projectleider voor de bedrijfsvoeringsstrategie domein Beheer en Onderhoud 
 organisatie inspiratiebijeenkomsten voor de organisatie. Onder andere rond de verkiezingen en 

coalitievorming 
 organisatorische opdrachten binnen de BAR-organisatie: concernperspectief, strategische 

communicatie, andere rol van de overheid, doorontwikkeling programmacoördinatie, 
procesbegeleiding bij andere domeinen 

 
Specifieke afwijking Albrandswaard 
Bij de gemeente Albrandswaard zijn minder uren geboekt dan op basis van de begroting is aangenomen. Het 
betreft hier de loonkosten van twee regisseurs. Op basis van de controle van de registratie van de twee 
Albrandswaardse regisseurs blijkt dat hun uren niet of slechts zeer ten dele zijn ingevoerd. Dat verklaart de 
afwijking. Als deze uren alsnog in het systeem worden gezet verwachten we dat dit overeenkomt met de 
raming. 
 
Maatschappij 
De percentages in de begroting zijn op basis van een hele grove inschatting gemaakt, de werkelijke verdeling 
tussen BAR, B, A en R blijkt nu anders te liggen. Voor wat betreft de afdelingen Verstrekkingen en 
Vakondersteuning wordt de verdeling gemaakt op basis van de caseload per gemeente. Alleen 
applicatiebeheerders  schrijven voor BAR. Het % BAR voor deze afdelingen is dus veel lager komen te liggen dan 
de begrootte percentages. Het hogere percentage voor maatwerk Albrandswaard komt door de regisseurs, 
maar ook doordat er vanuit de afdelingen naast de inzet van de regisseurs nog inzet vanuit de andere mensen 
vanuit de afdeling Advies en de twee andere afdelingen plaatsvindt. 
 
Ruimte 
Bij Ruimte valt op dat op BAR (standaard) ook alle uren worden geschreven die te maken hebben met 
werkoverleggen, algemene presentaties, congressen & beurzen, enzovoorts. Hierdoor is er veel meer op BAR 
geschreven dan in de begroting geraamd. Daarnaast is er ten behoeve van de BAR een projectleider geleverd 
voor het project Verseon. 
Overige afwijkingen (waaronder het feit dat er voor Barendrecht veel minder maatwerk is gerealiseerd dan 
begroot) worden nog nader onderzocht. 
 
Veilig 
Geen bijzonderheden. 
 
Beheer & Onderhoud 
Bij de analyse van de gegevens voor deze rapportage is gebleken dat er een grote afwijking is tussen begroot 
standaardwerk (BAR) en de realisatie. Na acht maanden werken in BAR-verband constateren wij dat bij het 
domein Beheer & Onderhoud bijna alle taken identiek voor de drie gemeenten worden uitgevoerd. Door 
vacatures en gebruik van kennis werken inmiddels steeds meer mensen voor één, twee of drie gemeenten.  
Bij het opstellen van de BAR-begroting is gekeken op welke vakgebieden er verschillen in taken bestaan tussen 
de drie gemeenten. Er zijn drie taakgebieden waarbij er verschillen bestaan. De volledige loonsom van deze 



 

 

23 

 

taken is toen opgenomen als maatwerkpakket en niet alleen de loonsom van de verschillen daarbinnen. 
Hierdoor zijn te veel mensen tijd gaan schrijven. Er traden door de grofmazige begroting onwenselijke 
verschillen op. Bijvoorbeeld: het beleid voor onderhoud van de openbare ruimte wordt in de drie gemeenten 
hetzelfde aangepakt. Toch schrijft een beleidsmedewerker Groenonderhoud wel tijd en een 
beleidsmedewerker Civiele techniek niet. De reden hiervoor is dat Ridderkerk een eigen uitvoerende 
bomenonderhoudsploeg heeft en de andere twee gemeenten niet. Dat is natuurlijk niet het beoogde effect.  
We gaan deze situatie herstellen door alleen de taken die specifiek voor één of twee gemeenten worden 
uitgevoerd niet als standaard te schrijven. Dan schrijven de beleidsmedewerkers Groenonderhoud geen tijd 
meer, en worden de medewerkers van de Ridderkerkse bomenploeg direct toegerekend aan Ridderkerk. 
Hetzelfde geldt voor de medewerkers binnen het Barendrechtse accommodatiebeheer en de medewerkers 
afvalinzameling van Barendrecht en Albrandswaard.  
Hierdoor wordt het percentage taken voor BAR binnen Beheer & Onderhoud hoger dan aanvankelijk 
verondersteld.  
 
 
BAR@work 
Met name bij de afdelingen facilitaire zaken en HRM was vooraf de inschatting dat 100% van de tijd 
standaardwerk BAR zou zijn. In de praktijk blijkt een medewerker geplaatst bij HRM feitelijk werkzaamheden in 
het regieteam van Albrandswaard uit te voeren. Bij de afdeling facilitaire zaken is een grotere verschuiving van 
BAR naar maatwerk B, A en R: de gastvrouwen van Albrandswaard en Ridderkerk boeken hun uren als 
maatwerk en ook de bestuurssecretariaten worden geboekt als maatwerk. Toen de begroting werd gemaakt, 
gingen we ervan uit dat de vaste boeking van bestuurssecretariaten betekende dat ze 100% op BAR zouden 
komen. 
 
Bedrijfsvoering 
In de begroting waren de P&C-producten als maatwerk opgenomen, met daarbij al wel de ambitie om deze 
producten op termijn als standaard te gaan beschouwen. De hoeveelheid werk aan deze producten wijkt niet 
af van de begroting, maar tijdschrijven aparte gemeente blijkt in de praktijk haast niet te doen. Onderdelen van 
de diverse producten worden bijvoorbeeld veelal door dezelfde personen voor alle drie de gemeenten gemaakt 
en als gevolg van herverdeling van werkzaamheden vindt de inzet van mensen vindt steeds meer plaats voor 
gemeenten waar van oorsprong hun roots niet liggen. In de praktijk wordt hierdoor veelal toegeschreven aan 
de BAR. Verdere standaardisering van de werkzaamheden en met name de P&C documenten zal er in de 
toekomst toe leiden dat er minder uren toegeschreven kunnen worden aan de gemeente Ridderkerk. 
 
Publiek 
Binnen Publiek waren meer BAR-uren begroot en minder voor de afzonderlijke gemeenten dan nu blijkt uit het 
uren schrijven. Deze verschillen ontstaan alleen binnen de afdelingen Communicatie en Toegang. Frontoffice 
en Backoffice werken geheel voor BAR en dit is ook binnen het uren schrijven ingeregeld. Binnen 
Communicatie en Toegang zitten veel meer mensen die specifiek taken verrichten voor een van de gemeenten, 
dan vooraf in de begroting opgenomen. Denk daarbij aan Wijkregie, Bestuurscommunicatie, 
evenementencoördinatie en -organisatie CJG, lokaal zorgnetwerk.  
We constateren dat in ieder geval de ondersteuner van wijkregie Ridderkerk in de begroting onder BAR was 
opgenomen in plaats van onder maatwerk Ridderkerk. Hetzelfde geldt voor de evenementencoördinator 
Ridderkerk. 
 
Concerncontrol 
Op verzoek van Ridderkerk wordt een van de door Ridderkerk ingebrachte medewerkers niet voor 100% voor 
BAR ingezet (zoals opgenomen in de begroting), maar voor ongeveer 20% voor BAR en 80% voor Ridderkerk. 
Omdat dit het door Ridderkerk zelf ingebrachte budget betreft, hoeft er geen verrekening plaats te vinden, 
maar zal er een wijziging op de verdeling in de begroting tussen maatwerk en standaard gemaakt worden. 
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Daarnaast was de vacatureruimte voor de gemeentecontroller Barendrecht opgenomen onder standaard, 
terwijl dit maatwerk betreft. 
Op verzoek van Albrandswaard zijn er vanuit het maatwerk Albrandswaard overuren gemaakt en uitbetaald 
voor het opstellen van het collegeprogramma Albrandswaard. Dit betreft een bedrag van € 3.800.  
 
Overig/directie 
In de begroting was geen aparte categorie voor de directie gemaakt. De adjunct-directeuren waren 
opgenomen onder de domeinen. Inmiddels is hiervoor een aparte categorie overig/directie voor gemaakt en 
zijn de kosten van de adjunct-directeuren ondergebracht in het maatwerkgedeelte van de betreffende 
gemeente. Dit op basis van de ingebrachte budget. Er hoeft hiervoor dus geen verrekening plaats te vinden. 
  
 
Conclusie 
Een groot deel van de nu geconstateerde afwijkingen tussen de uren geschreven op BAR en de uren voor de 
afzonderlijke gemeenten wordt veroorzaakt doordat we inmiddels beter dan destijds bij het opstellen van de 
begroting (voor de start van de BAR) inzicht hebben in wat standaard werkzaamheden zijn en wat maatwerk 
specifiek voor een gemeente is. De komende periode zullen we dit verder verfijnen. Omdat de totale 
loonkosten inclusief de kosten voor inhuur nog steeds in lijn lopen met de begrote kosten, verwachten we dat 
er geen tot weinig extra werkzaamheden verrekend hoeven te worden. Op basis van het uitgangspunt dat geen 
enkele gemeente meer gaat betalen voor dezelfde taken dan in het verleden, is er op dit moment ook nog 
nauwelijks sprake van een verrekening. Wel vinden er verschuivingen en correcties plaats tussen maatwerk en 
standaardpakket. 
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10. Overige trends en ontwikkelingen 

Overige budgettair neutrale verschuivingen en financiële afwijkingen 
De komende perioden zullen nog enkele budgettair neutrale verschuivingen binnen de BAR-begroting 
plaatsvinden. Te denken valt hierbij aan de onderlinge uitwisseling van personeelsformatie tussen de 
domeinen. Daarnaast kunnen er financiële afwijkingen zijn die wij in december nog inzichtelijk voor u maken. 
Wij focussen ons dan uitsluitend op de financiën om daarmee begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen. 
 
 
11. Totaal overzicht financiële afwijkingen  
 

Totaal afwijkingen 2e rapportage op de BAR-begroting 2014 en meerjarenraming 2015-2018

+ = voordeel  en - = nadeel
Omschri jving Afwi jki ng Afwi jking Afwijki ng Afwi jki ng Afwi jking

2014 2015 2016 2017 2018
1. Lasten voormalig personeel die terug gaan naar de gemeentebegrotingen 559.566 559.566 559.566 559.566 559.566

2. Uitwerking nieuwe CAO - verhoging loonkosten binnen de BAR-begroting -365.800 -802.000 -1.064.500 -1.064.500 -1.064.500

3. Quickscan Vennootschapsbelasting en Wet Markt & Overheid -24.000 pm pm pm pm

4. Accountantskosten -36.000 -36.000 -36.000 -36.000 -36.000

5. Individueel loopbaanbudget - opnemen in opleidingsbudget BAR -138.600 0 0 0 0

Totaal afwijking binnen de BAR-begroting -4.834 -278.434 -540.934 -540.934 -540.934  
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