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Onderwerp : Toelichting op efficiencytaakstelling BAR-begroting 

Geachte raadsleden, 

Bij de behandeling van de BAR-begroting 2015 heeft u een zienswijze ingediend waarbij u ons heeft 
verzocht een nadere toelichting te geven over de te behalen efficiency taakstelling van 6,2 miljoen en 
de daarbij gehanteerde uitgangspunten. Uit de tekst van het ingediende amendement maken wij op 
dat bij u de indruk leeft dat het startpunt van de taakstelling 1 januari 2014 is. Dit is echter een onjuiste 
veronderstelling en wij betreuren dat hierover enige verwarring is ontstaan. Onderstaand zullen we u 
meenemen in de gehanteerde uitgangspunten. 

In de BAR-code, die het beleidsdocument vormt op basis waarvan de BAR-samenwerking verder is 
vormgegeven is een aantal uitspraken gedaan ten aanzien van de efficiency opgave. Dit document is 
door uw raad vastgesteld in december 2012. 
In paragraaf 2.8.2 zijn op basis van ijkpunt 2011 de kosten van de drie afzonderlijke ambtelijke 
organisaties in beeld gebracht. Op basis van die inventarisatie is de volgende conclusie getrokken: 
Uitgaande van een gelijkblijvend takenpakket van de gemeenten verwachten wij dat de 
organisatiekosten in 2017 ongeveer € 5 miljoen lager liggen ten opzichte van het niveau van de drie 
afzonderlijke gemeenten op basis van hun jaarrekeningen 2011. 

Bij de beschrijving van de business cases in de BAR-code wordt gesproken over een efficiency 
taakstelling van 10% op de organisatiekosten. 
In de notitie verrekensystematiek in uw raad behandeld op 11 juni 2013, is eveneens weer het ijkpunt 
van 2011 aangehaald: 
3.1 Voordeel voor alle gemeenten 
De afspraak is dat de kosten niet hoger zijn dan de financiële middelen die nu door de gemeenteraad 
voor dezelfde taken ter beschikking zijn gesteld. Indien de gemeenteraad kiest voor een verhoging of 
verlaging van diens dienstverleningsniveau kunnen de kosten ook hoger of lager uitvallen. Het 
meerjarenperspectief laat zien dat er door de oprichting van de gemeenschappelijke regeling in 
financiële zin een totaal voordeel valt te behalen van € 5 min. (ten opzichte van de jaarrekening 2011 
en onder gelijk blijvende voorwaarden). Dit voordeel moet in beginsel worden door vertaald naar elke 
gemeente, zodat de oprichting van de gemeenschappelijke regeling voor elk van de deelnemende 
gemeenten een voordeel oplevert. 

Bij het opstellen van de eerste BAR-begroting, de BAR-begroting 2014, hebben we geconstateerd dat 
de ingebrachte organisatiebudgetten optelden tot 62,3 miljoen en niet tot het eerder ingeschatte 50 
miljoen. Daarbij constateerden we tevens dat niet op de volledige organisatiekosten efficiency winst te 
behalen was voor de BAR, daar reductie van kosten die doorberekend worden aan grexen of gesloten 
financiering tot efficiency winst op die financieringsstromen leiden en niet op de BAR-
organisatiekosten. 
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Bij het opstellen van de BAR-begroting 2014 lagen vervolgens de volgende 4 uitgangspunten ten 
aanzien van de efficiency taakstelling BAR voor: 

IJkpunt 2011 
Efficiency taakstelling van 5 miljoen t.o.v. dit ijkpunt 
Efficiency taakstelling van 10% 
Organisatiekosten waarvan efficiency deels niet leidt tot reductie van die kostensoort en die 
optellen tot 62,3 miljoen. 

Voor de begroting 2014 hebben we er voor gekozen twee uitgangspunten naar voren te halen: 
1) De oorspronkelijke taakstelling van 5 miljoen die ook daadwerkelijk in de exploitatiebegroting van 
de afzonderlijke gemeenten is opgenomen (conform afspraak in cohorten van een derde en voor het 
eerst zichtbaar in de begroting 2015) 
2) Het uitgangspunt van 10%, waarmee de taakstelling zou uitkomen op 6,2 miljoen. 
Daarbij is in de begroting 2014 aangegeven in de loop van 2014 terug te zullen komen op de 1,2 
miljoen verschil. 

Achteraf gezien was het beter geweest, wanneer u was meegenomen in de worsteling met de vier 
uitgangspunten en de wijze waarop wij hiermee zijn omgegaan, namelijk dat conform de BAR-code 
2011 het ijkpunt is In de BAR-begroting 2015 is aangegeven dat er financiële voordelen op 
organisatiekosten tussen het ijkpunt van 2011 en de start van de BAR-organisatie in 2014 zijn 
gerealiseerd. Sinds 2012 is onze ambtelijke organisatie zich immers al voor aan het bereiden op de 
samenwerking. Er zijn bijvoorbeeld in die periode een aantal vacante functies niet meer ingevuld en 
management functies tijdelijk waargenomen. We hebben daarom de overgang naar de fusie en naar 
een nieuwe sturingsfilosofie en huisvesting met relatief weinig frictiemiddelen kunnen uitvoeren. 
Daarnaast vult de BAR-organisatie de taakstelling van 5 miljoen in op de wijze zoals beschreven in de 
BAR-begroting. 

We zijn van mening dat we hiermee recht doen aan de uitgangspunten die met u in de aanloop naar 
de BAR zijn afgesproken, en betreuren het zeer dat deze venwarring is ontstaan. 
Wij zijn blij dat alle drie de gemeenteraden, ondanks deze verwarring, de BAR-begroting hebben 
onderschreven en daarmee het vertrouwen hebben uitgesproken in onze uitvoeringsorganisatie. 
We hopen dat we met deze brief de vraag uit uw zienswijze naar tevredenheid hebben beantwoord. 
Een kopie van deze brief sturen wij naar de gemeenteraad van Albrandswaard en Ridderkerk. 

Hoogachtend, ^ \ 
het dagelijks bestuur van de BAR-organisatie, 

de dë\oorzitter, re 

mr. A.G. Knol-van Leeuwen drs. J . van Belzen 
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