
Gemeente 
Albrandsujaard 

RAADSBESLUIT 

Onderwerp Datum vergadering/ 
agendanummer 

Kenmerk 

Zienswijze begrotingswijzigingen 2e 
tussenrapportage 2015 GR BAR-organisatie. 
(1011362) 

1013647 

Commissie 

De raad van de gemeente Albrandswaard; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 september 2015 met kenmerk 
1011422; 

overwegende dat de raad gelegenheid wordt gegeven zijn zienswijze op de begrotingswijzigingen 2 e 

tussenrapportage 2015 van de GR BAR-organisatie te geven; 

gelet op artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

BESLUIT: 

1. De 2e tussenrapportage 2015 GR BAR-organisatie ter kennisgeving aan te nemen; 
2. Een zienswijze op de begrotingswijzigingen 2e tussenrapportage 2015 van de GR BAR-

organisatie in te dienen, overeenkomstig bijgevoegde brief met nummer 1014070, met de 
volgende aanpassingen: 

- "De begrotingswijzigingen ... van opmerkingen." 

vervangen door: 

De begrotingswijzigingen in deze 2e tussenrapportage 2015 GR BAR-organisatie geven ons 
reden tot het maken van de volgende opmerkingen: 
• De in de tussenrapportage genoemde afwijkingen zijn onvoldoende onderbouwd, evenals de 

beoogde maatregelen en de effecten die die maatregelen tot gevolg hebben, om te 
voorkomen dat er feitelijk moet worden nabetaald. Wij verwachten dat deze onderbouwing 
en maatregelen onderdeel zijn van een volgende rapportage. 

• Tevens is in de RIB van 10 november gerefereerd aan een DB besluit, waarin in het vervolg 
'toestemming wordt gevraagd' bij dreigende urenoverschrijding. Wij verwachten dat 
dergelijke gevallen voorzien zijn van een onderbouwing waarin; 

o Is aangegeven wat er tot nu toe is ondernomen om de verwachte afwijking binnen de 
BAR organisatie op te lossen 

o Is aangegeven welke oplossingen of alternatieven er zijn om deze afwijking in de 
toekomst te voorkomen 

o Is aangegeven waarom deze afwijking gerechtvaardigd is 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente 
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van 16 november 2015. 

De voorzitter, 

Mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 
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Betreft: Zienswijze begrotingswijzigingen 2 e tussenrapportage 2015 

Geacht bestuur, 

Op 25 september 2015 heeft u uw 2 e tussenrapportage 2015 toegestuurd om ons de gelegenheid 
te geven onze zienswijze op de begrotingswijzigingen kenbaar te maken voor 18 november 2015. 

Wij hebben de 2 e tussenrapportage 2015 GR BAR-organisatie voor kennisgeving aangenomen in 
onze raadsvergadering van 16 november 2015. 

De begrotingswijzigingen in deze 2e tussenrapportage 2015 GR BAR-organisatie geven ons reden 
tot het maken van de volgende opmerkingen: 

• De in de tussenrapportage genoemde afwijkingen zijn onvoldoende onderbouwd, evenals de 
beoogde maatregelen en de effecten die die maatregelen tot gevolg hebben, om te 
voorkomen dat er feitelijk moet worden nabetaald. Wij verwachten dat deze onderbouwing 
en maatregelen onderdeel zijn van een volgende rapportage. 

• Tevens is in de RIB van 10 november gerefereerd aan een DB besluit, waarin in het vervolg 
'toestemming wordt gevraagd' bij dreigende urenoverschrijding. Wij verwachten dat 
dergelijke gevallen voorzien zijn van een onderbouwing waarin; 

o Is aangegeven wat er tot nu toe is ondernomen om de verwachte afwijking binnen 
de BAR organisatie op te lossen 

o Is aangegeven welke oplossingen of alternatieven er zijn om deze afwijking in de 
toekomst te voorkomen 

o Is aangegeven waarom deze afwijking gerechtvaardigd is 

Hoogachtend, 
De gemeenteraad van Albrandswaard, 

de griffier de voorzitter, 

mr. Renske van der Tempel drs. Hans-Christoph Wagner 
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