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Onderwerp 
Zienswijze GR-BAR Begroting 2015 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. Een zienswijze in te dienen, conform bijgaande brief, ten aanzien van de concept begroting 2015 
GR-BAR en het Algemeen Bestuur hiervan in kennis te stellen. 
 
Inleiding/aanleiding 
Bij brief van 14 april 2014 (zie bijlage 1) is de concept begroting 2015 van de GR-BAR (zie bijlage 2) 
aan de gemeenteraad toegezonden. Deze concept begroting wordt ter vaststelling aangeboden aan 
het Algemeen Bestuur GR-BAR voor haar vergadering van 8 juli 2014. Gevraagd wordt, conform het 
afgesproken proces, een mogelijke zienswijze op de concept begroting 2015 GR-BAR kenbaar te 
maken aan het Dagelijks Bestuur GR-BAR voor maandag 9 juni 2014 om 12:00 uur. 
Wij zien redenen uw raad voor te stellen een zienswijze in te dienen.  
 
Beoogd effect 
Het Algemeen Bestuur van de GR BAR rekening laten houden met uw zienswijze bij de vaststelling 
van de begroting 2015 GR-BAR. 
 
Relatie met beleidskaders 
Huidige P&C cyclus. 
 
Argumenten 
De door één van de samenwerkingspartners gewenste brede evaluatie van het functioneren van de 
GR BAR uiterlijk april 2015 is erg vroeg.  
De ambtelijke fusie van de organisaties van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk is zowel naar 
zijn aard als de schaal uniek in gemeentelijk Nederland. Het tot stand brengen van een stabiele 
organisatie zal een paar jaar vergen. Hierbij komt dat de gemeenteraden van de drie gemeenten een 
financiele taakstelling aan de BAR-organisatie hebben meegegeven. De realisatie van deze 
taakstelling wordt in de loop van 2017 voltooid. Gezien deze aspecten heeft een brede evaluatie van 
het functioneren van de BAR-organisatie in het voorjaar 2015 nog niet veel zin. Wanneer één van de 
samenwerkingspatners dit toch wenst is het redelijk ervan uit te gaan dat deze partner de kosten van 
een dergelijke evaluatie draagt. 
 
Kanttekeningen 
Niet van toepassing. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na de vergadering van de gemeenteraad op 26 mei 2014 wordt het dagelijks bestuur van de BAR-GR 
geïnformeerd. 
 
Evaluatie/monitoring 
Monitoring van de begroting 2015 GR-BAR vindt plaats door middel van de P&C rapportages. 
 
Financiën  
De bijdrage van de gemeente Albrandswaard aan de GR-BAR zoals berekend in de begroting 2015 
GR-BAR zal worden verwerkt in de concept Voorjaarsnota en meerjarenbegroting van de gemeente 
Albrandswaard. 
 



Juridische zaken 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Zaak Aanbiedingsbrief Begroting 2015 GR-BAR (38778) 
2. Zaak Concept begroting 2015 GR-BAR (38783) 
3. Zaak Concept brief zienswijze. (38788) 
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