
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
Uw brief van: 01-06-2015 Ons kenmerk: 592362 
Uw kenmerk:  Contact:  
Bijlage(n): - Doorkiesnummer:  
  E-mailadres:  
  Datum:  

    
Betreft:  1e wijziging gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie. 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
 

 Hofhoek 5 - 3176 PD Poortugaal - Postbus 1000 - 3160 GA Rhoon - T (010) 506 11 11 - E info@albrandswaard.nl 
 

Bij de totstandkoming van de gemeenschappelijke regeling inzake de BAR-organisatie, is uitvoerig 
aandacht besteed aan de invulling van deze regeling, waarbij gezocht is naar een structuur en inhoud  
die het optimaal functioneren van de BAR-organisatie kan bewerkstelligen, alsmede een balans in de 
bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraden en colleges.  
 
Inmiddels is de BAR-organisatie (en daarmee de gemeenschappelijke regeling) ruim een jaar in werking. 
In deze tijd, heeft het college gemerkt dat de raad veel waarde hecht aan de inhoud en wijze van 
totstandkoming van de jaarrekening en begroting. Terecht, nu een substantieel deel van de 
gemeentebegroting ten bate komt van de BAR-organisatie en, gelet op de insteek van de BAR-
samenwerking, daarbij een efficiënte, effectieve dienstverlening aan de drie gemeenten voorop staat.  
 
Een belangrijk aspect binnen de BAR-organisatie betreft de interne bedrijfsvoering. Er is echter bij het 
vaststellen van de jaarrekening en de tussentijdse rapportages eveneens gebleken dat juist de 
tussenrapportages inzake de BAR-organisatie in aanzienlijke mate overeenkomen met de 
tussenrapportages van de gemeenten. Gelet op de mogelijkheden die de huidige gemeenschappelijke 
regeling en bijbehorende financiële regelingen bieden, bestaat voor de gemeenteraden de mogelijkheid 
om bij iedere tussenrapportage een zienswijze kenbaar te maken. Aangezien het primaat van het ter 
beschikking stellen van budget aan de BAR-organisatie bij de gemeenteraden ligt, is dit ook niet vreemd.  
 
Echter, gelet op het feit dat de tussenrapportages ten behoeve van de BAR-organisatie en die van de 
gemeenten niet van elkaar afwijken, betreft het vooral een administratieve handeling, die zowel bij de 
organisatie als bij de griffies een aanzienlijke werkdruk veroorzaakt.  
 
Het voorstel dat thans aan u wordt voorgelegd, behelst het toevoegen van een derde lid aan artikel 20 
van de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie, waarbij – kort gezegd – een begrotingswijziging 
van administratieve aard, waarbij het niveau van de dienstverlening gelijk blijft en die evenmin financiële 
gevolgen heeft voor de afzonderlijke gemeentebegroting of deelnemersbijdrage, dan wel 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, niet voor een zienswijze voor te 
leggen aan de betreffende gemeenteraad of –raden.  
 
 



  
  
 
 
 
  
Betreft: 1e wijziging gemeenschaappelijke regeling BAR-organisatie.  
 
 
Mocht in de gemeentelijke tussenrapportage nog geen budget beschikbaar zijn gesteld, wordt een 
begrotingswijziging alsnog voor een zienswijze voorgelegd. 
  
Met onderhavig voorstel is gezocht naar een oplossing die zowel recht doet aan het primaat van de 
gemeenteraden op het gebied van financiën, als een vermindering van de werkdruk betekent voor de 
organisatie en de griffies. Met dit voorstel wordt het budgetrecht van de gemeenteraden geenszins 
aangetast en blijft het toezicht van de gemeenteraden op de financiële kaders gegarandeerd. 
Tegelijkertijd levert dit voorstel wel een aanzienlijke verlichting van (administratieve) lasten en de daarbij 
behorende werkdruk op en, in het verlengde daarvan, wordt bijgedragen aan een efficiënte en effectieve 
wijze van dienstverlening. 
 
Met vriendelijke groet, 
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