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Onderwerp 
1e wijziging gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie. 
 
Geadviseerde beslissing raad 
In te stemmen met wijziging van de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie door aan artikel 20 
een derde lid toe te voegen: 
 
“Voor een zienswijze behoeft aan de raden van de deelnemende gemeenten niet te worden 
voorgelegd: 

a. Een begrotingswijziging  van administratieve aard, waarbij het niveau van de 
dienstverlening voor deelnemende gemeenten gelijk blijft en die tevens geen 
financiële gevolgen heeft voor de afzonderlijke gemeentebegrotingen of de 
deelnemersbijdrage. 

b. Een begrotingswijziging die het gevolg is van de besluitvorming door één of meer van 
de deelnemende gemeenten, om de dienstverlening aan haar c.q. hen te vergroten en 
de daarmee gemoeide financiële middelen door die gemeente(-n) aan de BAR-
organisatie ter beschikking zijn gesteld.” 

 
Beantwoording vragen B&A van 13 oktober 2015 
Artikel 35 lid 3 in samenhang met lid 6 Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) bepaalt dat de 
raad haar zienswijze op besluiten tot wijziging van de begroting bij het dagelijks bestuur kan kenbaar 
maken. Lid 6 bepaalt tevens dat de gemeenschappelijke regeling kan bepalen ten aanzien van welke 
categorieën begrotingswijzigingen hiervan kan worden afgeweken. 
 
In 2014 hebben er 41 begrotingswijzigingen plaatsgevonden waarvan er 3 voor een zienswijze zijn 
voorgelegd. De overige betroffen technische correcties aanpassingen. In 2015 vonden 26 wijzigingen 
plaats waarvan er 3 voor een zienswijze zijn voorgelegd. De overige betroffen technische correcties. 
 
De technische correcties hebben geen invloed op de opzet van de ontwerp-begroting (waarop de raad 
eveneens een zienswijze heeft kunnen geven). We willen een zo actueel en transparant mogelijk 
beeld geven van de financiële stand van zaken. Door ook alle technische correcties voor te leggen 
zou dat niet haalbaar zijn. 
 
Inleiding 
Het dagelijks bestuur van de BAR-organisatie heeft 10 april 2015 als volgt besloten: 
 
1. de burgemeesters en de colleges van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en 

Ridderkerk (deelnemers aan de regeling), voor te stellen om – na toestemming van de raden 
van deze gemeenten – de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie te wijzigen door aan 
artikel 20 een derde lid toe te voegen:  

 
Voor een zienswijze behoeft aan de raden van de deelnemende gemeenten niet te worden 
voorgelegd: 
a. Een begrotingswijziging  van administratieve aard, waarbij het niveau van de 

dienstverlening voor deelnemende gemeenten gelijk blijft en die tevens geen financiële 
gevolgen heeft voor de afzonderlijke gemeentebegrotingen of de deelnemersbijdrage. 

b. Een begrotingswijziging die het gevolg is van de besluitvorming door één of meer van de 
deelnemende gemeenten, om de dienstverlening aan haar c.q. hen te vergroten en de 



daarmee gemoeide financiële middelen door die gemeente(-n) aan de BAR-organisatie 
ter beschikking zijn gesteld. 

 
2. begrotingswijzigingen zo spoedig mogelijk te melden aan de raden van de deelnemende 

gemeenten, toe te lichten in de eerstvolgende tussenrapportage en de wijzigingen anders dan 
onder 1 separaat aan de raden van de deelnemende gemeenten voor een zienswijze aan te 
bieden; 

 
3. het algemeen bestuur voor te stellen artikel 6 aanhef sub c van de Financiële regeling BAR-

organisatie 2014 zodanig te wijzigen dat tussenrapportages met begrotingswijzigingen anders 
dan onder 1 voor een zienswijze worden aangeboden aan de raden van de deelnemende 
gemeenten. 
 

Begrotingswijzigingen moeten ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen in beginsel voor een 
zienswijze worden voorgelegd aan de raden van de deelnemers aan een gemeenschappelijke 
regeling. Die wijzigingen worden veelal opgenomen in een tussenrapportage (twee maal per jaar). 
Begroting en jaarrekening zijn producten uit de P&C cyclus die vóór bepaalde wettelijke data moeten 
worden opgeleverd. De praktijk leert dat deze termijnen krap zijn en aanmerkelijke administratieve 
lastendruk met zich brengen, zeker als ook één of meerdere tussenrapportages worden gewenst. De 
BAR-organisatie verzorgt de P&C cycli van vier entiteiten (de drie gemeenten en de BAR-organisatie 
zelf).  

De Wet gemeenschappelijke regelingen biedt de mogelijkheid om uitzonderingen op te nemen van 
deze regel. De BAR-organisatie is opgericht vanuit het oogpunt van meer efficiëntie en derhalve 
minder kosten. Door de gemeenschappelijke regeling zodanig te wijzigen, dat begrotingswijzigingen 
die niet van invloed zijn op de hoogte van de deelnemersbijdrage van de afzonderlijke gemeenten niet 
voor een zienswijze aan de raden worden voorgelegd, zal dit een efficiëntere en derhalve minder 
kostbare werkwijze met zich meebrengen. 

Indien de gemeenschappelijke regeling als zodanig wordt gewijzigd, heeft dit geen gevolgen voor het 
budgetrecht van de gemeenteraden. De autonomie van de raden blijft gerespecteerd; het budgetrecht 
blijft gewaarborgd bij de begroting. De uitzondering welke in de aangepaste gemeenschappelijke 
regeling zou worden opgenomen, betreft aspecten die betrekking hebben op de bedrijfsvoering. Deze 
wijzigingen kunnen dan rechtstreeks in de financiële administratie worden opgenomen hetgeen een 
actueel en transparant inzicht geeft in de financiën.  

Wijziging van de gemeenschappelijke regeling behoeft de toestemming van de gemeenteraden (art. 1 
lid 2 en 3 Wet gemeenschappelijke regelingen). 
 
Beoogd effect 
Een meer efficiënte werkwijze die geen inhoudelijke consequenties heeft voor de raad.  
 
Relatie met beleidskaders:  
Nota verbonden partijen. 
 
Argumenten 
1.1 hierdoor wordt de werkwijze efficiënter 

De zienswijzeprocedure op begrotingswijzigingen legt druk op de voortgang van de P&C-cyclus. Door 
bepaalde begrotingswijzigingen van een zienswijze uit te sluiten wordt de P&C-cyclus (incl. 
tussenrapportages) ontlast en ontstaat een actueler en transparanter beeld van de financiën. 

1.2 het budgetrecht van de raad wordt niet aangetast 
 
Het budgetrecht blijft gewaarborgd bij de begroting. Begrotingswijzigingen worden in ieder geval zo 
spoedig mogelijk gemeld. Afhankelijk van het soort wijziging met het verzoek daar een zienswijze op 
te geven.  
 
Kanttekeningen 
1.1 De raad wordt een zienswijze-procedure onthouden op twee categorieën begrotingswijzigingen 



 
Overleg gevoerd met 
Afd. Financiën 
Griffier 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Kennisgeving besluit aan dagelijks bestuur BAR-organisatie. 
 
Evaluatie/monitoring 
Via tussenrapportages. 
 
Financiën  
Geen opmerkingen. 
 
Juridische zaken 
Geen opmerkingen. 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Huidige gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie. (592362) 
2. Voorgestelde wijziging in rood (art. 20) van de gem. regeling BAR-organisatie. (1829749 
 
 

Poortugaal, 13 november 2015 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

  

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


