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Inleiding 
Jaarlijks bieden wij u twee tussenrapportages aan. Het doel van de tussenrapportages is  u in staat te 
stellen lopend het jaar de begroting zowel beleidsmatig als financieel bij te sturen. In de loop van een 
jaar doen zich ontwikkelingen voor die aanleiding kunnen zijn tot het bijstellen van doelstellingen, 
prestaties en budgetten. Het uitgangspunt van de tussenrapportage is dat slechts op de afwijkingen 
wordt gerapporteerd.  
 
Deze rapportage zoomt met name in op de financiële aspecten. De gemeenteraden hebben 
aangegeven behoefte te hebben aan meer verantwoordingsinformatie in de vorm van kengetallen 
gekoppeld aan doelstellingen.  Op dit moment wordt binnen BAR-organisatie een voorstel uitgewerkt 
welke kengetallen het beste opgenomen kunnen worden. Eind 2015 zal er een keuze gemaakt 
worden welke gegevens vanaf 2016 vast onderdeel zullen uitmaken van de rapportages 
 
De gemeentelijke bijdragen aan de BAR-organisatie  zijn te verdelen in €177.800 voor nieuwe 
taken/kosten, €400.000 voor autonome ontwikkelingen en €324.420 voor neutrale ontwikkelingen. 
Zie onderstaand overzicht voor de verdeling hiervan. Bij de financiële afwijkingen wordt dit verder 
toegelicht. 
 
Nieuwe taken/kosten 
In onderstaande tabel zijn de kosten opgenomen die nodig zijn voor of voortkomen uit de algehele 
bedrijfsvoering van de BAR-organisatie. 
nr. Omschrijving Totaal I/S Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk 

1. Datacommunicatie (structureel € 43.000) 118.000 S 47.720 24.284 45.996 

2. Fiscale advisering 35.000 I 14.154 7.203 13.643 

3. Accountantskosten 11.000 S 4.448 2.264 4.288 

4. Dienstverlening (structureel € 135.000,-) 13.800 S 6.900 - 6.900 

  Totaal nieuwe taken 177.800   73.222 33.751 70.827 

 
Autonome ontwikkelingen 
Onder autonome ontwikkelingen verstaan wij in dit geval de financiële gevolgen die wetswijzigingen 
en bijvoorbeeld cao ontwikkelingen met zich meebrengen. 
nr. Omschrijving Totaal I/S Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk 

5. Salarisontwikkeling (Structureel in 1e TR 2016) 350.000 I 141.540 72.030 136.430 

6. Aanvullende afspraken overgangsrecht 50.000 I 20.220 10.290 19.490 

  Totaal autonome ontwikkelingen 400.000   161.760 82.320 155.920 

 
Neutrale ontwikkelingen 
Het gaat dan over kosten die in de programmabudgetten van de gemeenten zijn opgenomen maar 
waarvoor de kosten in de BAR-organisatie worden gemaakt en verantwoord of andersom. Om 
begroting en verantwoording op een juiste wijze op elkaar te laten aansluiten worden budgetten 
overgebracht van en naar de BAR-organisatie. 
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Onderstaand een overzicht van  budgetten die tussen de BAR-organisatie en de gemeenten worden 
verschoven. 
nr. Omschrijving Totaal I/S Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk 

7. Toezicht nutsbedrijven 34.200 S 0 34.200 0 

8. WSW –ers Barendrecht 142.500 S 142.500 0 0 

9. Bike-team -43.600 S -43.600 0 0 

10. Budgetten gebouw C Ridderkerk -91.237 S 0 0 -91.237 

11. Invoering VPB (overheveling uit 2016) 25.000 I 10.110 5.145 9.745 

12. Frictiekosten NV MAR 17.757 I 0 17.757 0 

13. Bestuursondersteuning Ridderkerk 4.700 I 0 0 4.700 

14. Leerwerkplekken 235.100 S 0 49.500 185.600 

  Totaal neutrale wijzigingen 324.420   109.010 106.602 108.808 
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1. Financiële afwijkingen 2e tussenrapportage 2015 
 

I/s = incidenteel of structureel L/B = lasten of baten 

nr. Toelichting afwijkingen (+= voordeel en - = nadeel) I/S L/B Mutatie  

1 Datacommunicatie/ 'Dark fiber' I/S L -118.000 

 

Voor het gebruik van de dataverbinding tussen de gemeentehuizen en de 
decentrale onderkomens is een jaarlijkse bijdrage verschuldigd van € 
20.000,-. De bijdrage over de jaren 2012 tot en met 2015 is in 2015 aan de 
BAR gefactureerd. Naast de bijdrage voor het gebruik zijn wij een bijdrage 
voor het onderhoud verschuldigd. In 2015 bedraagt dit € 23.000,-. Voor 
deze kosten zijn  bij de vorming van de BAR-organisatie geen budgetten 
ingebracht, aangezien deze niet waren geraamd in de 
gemeentebegrotingen. 

   

     

 
Verhoging bijdrage Barendrecht  (40,44%) I/S B 47.720 

 
Verhoging bijdrage Albrandswaard  (20,58%) I/S B 24.284 

 
Verhoging bijdrage Ridderkerk  (38,98%) I/S B 45.996 

     2 Fiscale advisering I L -35.000 

 

Met de belastingdienst wordt intensief overleg gevoerd of de BAR-
organisatie BTW -vrijgestelde of BTW -belaste activiteiten uitvoert. Met 
andere woorden of de zogenaamde koepelvrijstelling geheel of gedeeltelijk 
kan worden toegepast. De belastingdienst heeft recent de toepassing van 
de koepelvrijstelling afgewezen. Dit zou voor de BAR-gemeenten in 
totaliteit tot een nadeel leiden van € 550.000,- structureel. Met de VNG en 
onze fiscalist beraden wij ons op de te volgen strategie. Voor de inzet van 
de fiscalist ramen wij voor 2015 een bedrag van € 35.000,- dat gedekt 
wordt uit een verhoging van de bijdrage van de gemeenten. 

   

     

 
Verhoging bijdrage Barendrecht  (40,44%) S B 14.154 

 
Verhoging bijdrage Albrandswaard  (20,58%) S B 7.203 

 
Verhoging bijdrage Ridderkerk  (38,98%) S B 13.643 
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nr. Toelichting afwijkingen (+= voordeel en - = nadeel) I/S L/B Mutatie  

3 Accountantskosten 
   

 

Zoals gemeld in voorgaande rapportages , moet er voor de BAR-organisatie 
ook een accountantscontrole plaatsvinden. Bij de eerste tussenrapportage 
2015 werden de kosten geschat op € 36.000,- op jaarbasis. De kosten 
bedragen echter € 47.000,-. De meerkosten worden echter gecompenseerd 
door een verlaging van de controlekosten per gemeente. Per saldo voor de 
gemeenten budgettair neutraal. Het aanvullende budget moet echter wel 
voor de BAR beschikbaar worden gesteld. 

S L -11.000 

     

 
Verhoging bijdrage Barendrecht  (40,44%) S B 4.448 

 
Verhoging bijdrage Albrandswaard  (20,58%) S B 2.264 

 
Verhoging bijdrage Ridderkerk  (38,98%) S B 4.288 

     4 Dienstverlening S L -13.800 

 

Het doel is moderne toekomstgerichte dienstverlening aan de inwoners, 
waarbij zij op een laagdrempelige en diverse wijze contact hebben met de 
gemeente. Dienstverlening vindt niet alleen plaats in de hal van het 
gemeentehuis. De gemeentelijke website en social media nemen een 
steeds belangrijkere plaats in. De samenleving vraagt om het gebruik van 
digitale middelen. De volgende acties worden in gang gezet: Nieuwe 
kanalen toevoegen zoals Webcare, een gemeenteapp, archieffunctie 
website etc. Onderdeel van dit bedrag is ook de achterliggende 
infrastructuur van software. De structurele kosten bedragen afgerond  
€ 135.000. Albrandswaard neemt het maatwerk m.b.t. Webcare niet af.  

   

     

 
Verhoging bijdrage Barendrecht  (maatwerk Webcare) S B 6.900 

 
Verhoging bijdrage Albrandswaard   

  
- 

 
Verhoging bijdrage Ridderkerk  (maatwerk Webcare) S B 6.900 

 
 

   5 Salarisontwikkeling I L -350.000 

 

Vanwege een eenmalige uitkering van 0,74% van het jaarsalaris, stijgen de 
loonkosten voor de BAR-organisatie met circa € 350.000,-. Deze uitkering 
vloeit voort uit het pensioenakkoord van november 2014.  Deze kosten 
komen voor rekening van de gemeenten. 

  

 

     

 
Verhoging bijdrage Barendrecht  (40,44%) I B 141.540 

 
Verhoging bijdrage Albrandswaard  (20,58%) I B 72.030 

 
Verhoging bijdrage Ridderkerk  (38,98%) I B 136.430 
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nr. Toelichting afwijkingen (+= voordeel en - = nadeel) I/S L/B Mutatie  

6 Aanvullende afspraken overgangsrecht I L -50.000 

 De invoering van het nieuwe beloningshoofdstuk heeft tot gevolg dat de 
individuele medewerkers en op (voor- en)achteruit kunnen gaan. LOGA-
partijen hebben voor medewerkers die er op achteruit gaan afspraken 
gemaakt en vastgelegd in overgangsrecht. De incidentele kosten hieraan 
verbonden bedragen € 50.000,-en komen voor rekening van de gemeenten. 

   

     

 
Verhoging bijdrage Barendrecht  (40,44%) I B 20.220 

 
Verhoging bijdrage Albrandswaard  (20,58%) I B 10.290 

 
Verhoging bijdrage Ridderkerk  (38,98%) I B 19.490 

     7 Toezicht op werkzaamheden kabels en leidingen in Albrandswaard S L  -34.200 

 

Het houden van toezicht op de werkzaamheden van nutsbedrijven voor de 
gemeente Albrandswaard is een structurele taak welke ingaande 2015 
ingevuld wordt met eigen medewerkers binnen de BAR-organisatie. De 
kosten worden gedekt door een hogere bijdrage van de gemeente 
Albrandswaard. Het toezicht op de werkzaamheden in Barendrecht en 
Ridderkerk maakten al deel uit van het takenpakket van de BAR-
organisatie. Albrandswaard werkte als enige met externe partijen.  

   

     

 
Verhoging bijdrage Albrandswaard S B 34.200 

 

Albrandswaard dekt de hogere bijdrage aan de BAR-organisatie uit een 
structurele verhoging van de opbrengst degeneratiekosten kabels en 
leidingen in de gemeentebegroting. 

   

     8 Overgang budget WSW -ers Barendrecht S L -142.500 

 

In de gemeente Barendrecht wordt al langdurig gebruik gemaakt van de 
diensten van Drechtwerk Groen. De medewerkers werken in de wijken aan 
schoon, heel en veilig gezamenlijk met het eigen personeel. De 
medewerkers van de WSW worden net als de eigen medewerkers ingezet 
waar ze het beste tot hun recht komen en noodzakelijk zijn.  Met deze 
wijziging worden de personeelskosten overgeheveld van de 
programmabegroting Barendrecht naar de personeelskosten van het 
domein Beheer en Onderhoud. De ‘Ridderkerkse’ WSW-medewerkers in de 
buitenruimte zijn al onderdeel van de begroting van de BAR-organisatie. 
Albrandswaard maakte geen gebruik van WSW -ers in de openbare ruimte.  

   

     

 
Verhoging bijdrage Barendrecht S B 142.500 
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nr. Toelichting afwijkingen (+= voordeel en - = nadeel) I/S L/B Mutatie  

9 Bike-team Barendrecht S L 43.600 

 

De kosten voor de inhuur van het Bike-team bedragen € 85.000,-. Deze 
worden voor € 42.000,- gedekt uit programmabudgetten Barendrecht en 
de maatwerkbijdrage Barendrecht. Aangezien de kosten volledig 
verantwoord worden binnen de begroting van de gemeente Barendrecht, 
wordt het ingebrachte maatwerkbudget overgeheveld naar de begroting 
Barendrecht. 

   

     

 
Verlaging bijdrage Barendrecht S B -43.600 

     10 Gebouw Koningsplein Ridderkerk S L 150.137 

  
S B -58.900 

 

Gebouw A en B wordt ingezet voor de functie gemeentehuis, terwijl 
gebouw C volledig wordt geëxploiteerd. De raming van de kosten en 
opbrengsten van gebouw C zijn echter volledig overgeheveld naar de BAR-
organisatie, terwijl dit naar de aard van het gebruik niet wenselijk is. De 
kosten en opbrengsten worden structureel overgeheveld naar de begroting 
Ridderkerk. 

   

     

 
Verlaging bijdrage Ridderkerk S B -91.237 

     11 Project invoering VPB S L -25.000 

 

Voor het project invoering vennootschapsbelasting is in het jaar 2016 een 
bedrag geraamd van € 72.000,-. Aangezien de kosten voor diverse 
aanpassingen en implementatiekosten aan ons financieel pakket eerder 
gemaakt worden, is het noodzakelijk om een bedrag van € 25.000,- van dit 
budget naar voren te halen. Dit om per 1 januari 2016 op een juiste wijze 
ook de fiscale administratie te kunnen voeren rondom de 
vennootschapsbelasting. 

   

     

 
Verhoging bijdrage Barendrecht  (40,44%) S B 10.110 

 
Verhoging bijdrage Albrandswaard  (20,58%) S B 5.145 

 
Verhoging bijdrage Ridderkerk  (38,98%) S B 9.745 
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nr. Toelichting afwijkingen (+= voordeel en - = nadeel) I/S L/B Mutatie  

12 Frictiekosten overgang naar de NV MAR I L -17.757 

 

De frictiekosten voor de overgang naar de NV MAR, hebben voornamelijk 
betrekking op het boekverlies van de overdracht huisvuilwagen gemeente 
Albrandswaard en personeelskosten. De kosten komen binnen de 
begroting Albrandswaard ten laste van de reserve afvalverwerking. 

   

     

 
Verhoging bijdrage Albrandswaard I B 17.757 

     13 Urenuitbreiding bestuursondersteuning Ridderkerk I L -4.700 

 

Tijdelijke urenuitbreiding bij bestuursondersteuning welke op basis van 
gemaakte afspraken ten laste komen van de gemeente Ridderkerk 

   

     

 
Verhoging bijdrage gemeente Ridderkerk I B 4.700 

     14 Leerwerkplekken S L -235.100 

 

De gemeenten bieden aan mensen met een achterstand op de 
arbeidsmarkt de mogelijkheid werkervaring op te doen, onder andere bij de 
BAR-organisatie. De meeste leerwerkplekken zijn in de openbare ruimte.  
De kosten die het domein Beheer  & Onderhoud maakt, bestaan uit 
vrijwilligersvergoedingen, kleding, gereedschap. reiskosten, coaching en 
intensieve begeleiding. De beschikbare budgetten binnen de 
gemeentebegrotingen worden hiervoor overgeheveld naar de BAR-
begroting. De kosten voor de Barendrechtse projecten zijn, net als 
sommige projecten voor Albrandswaard en Ridderkerk, al onderdeel van de 
BAR-begroting. Gemeenten betalen alleen een bijdrage voor daadwerkelijk 
geleverde projecten. Eén Barendrechts project kan pas starten in 2017. De 
kosten zullen pas overgeheveld zodra het project start.   

   

     

 
Verhoging bijdrage Albrandswaard S B 49.500 

 
Verhoging bijdrage Ridderkerk S B 185.600 
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nr. Toelichting afwijkingen (+= voordeel en - = nadeel) I/S L/B Mutatie  

15. Regionale duurzaamheidsagenda S L -40.300 

     

 

Per 1 januari 2015 is de oprichting van de Metropoolregio Rotterdam / Den 
Haag een feit. De agenda beperkt zich tot het economisch vestigingsklimaat 
en bereikbaarheid. Hierdoor dienen een aantal onderwerpen anders 
georganiseerd te worden. Dit geldt o.a. voor duurzaamheid (zogenoemde 
weestaak). De samenwerking op het gebied van duurzaamheid (Regionale 
Duurzaamheidsagenda 2013—2016) wordt gecontinueerd. Wat we hebben 
opgebouwd is veel waard en levert veel op Voorbeelden hiervan zijn de 
subsidieregeling voor het plaatsen van elektrische oplaadpalen, 
groepsaankoop zonnepanelen en WoonWijzerWinkel. Voor de continuering 
van de samenwerking is een programmamanager aangesteld. De 
programmamanager is ondergebracht in de BAR-organisatie, nabij de 
voorzitter van de Regionale Duurzaamheidsdagenda Dhr. Van Belzen. Er 
zijn geen budgettaire consequenties. De kosten worden gedekt door de 
regiogemeenten. 

   

     

 
Bijdrage regiogemeenten S B 40.300 

     

 
Totaal  

  
0 
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2. Investeringsverloop bedrijfsvoering 

In onderstaand overzicht hebben wij de stand van de uitgaven op investeringen tot en met augustus 
in beeld gebracht.  De kolom verwacht geeft aan de investeringen waarvan we verwachten deze dit 
jaar nog tot doen. 
 

Domein Begroot werkelijk verwacht Totaal restant Ratio 

BAR@Work 497.350 136.509 483.491 620.000 -122.650 125% 

Bedrijfsvoering 959.546 364.798 276.187 640.985 318.561 67% 

Beheer en Onderhoud 1.352.231 211.740 635.338 847.077 505.154 63% 

Maatschappij 123.153 30.753 0 30.753 92.400 25% 

Publiek 31.370 19.619 0 19.619 11.751 63% 

Totaal  2.963.650 763.417 1.395.016 2.158.433 805.217 73% 
 
Toelichting: 

Een aantal aanbestedingen zijn gestart en zullen in het vierde kwartaal worden afgerond. 
 
Voor bedrijfsvoering verwachten we de budgetten uit te geven tot een bedrag van ruim € 640.000. 
Gevraagd wordt om € 200.000 aan investeringsbudget door te schuiven naar 2016 met de volgende 
redenen. Het project zaakgericht werken blijkt technisch buitengewoon ingewikkeld door de 
bestaande complexiteit en diversiteit in ons  huidige software landschap en door de stand van zaken 
bij onze leveranciers die niet gewend zijn aan de diversiteit van 3 gemeenten en een ambtelijke 
organisatie. Dat heeft ook gevolgen voor de update van bestaande archief systemen. Dit najaar 
worden beslissingen over het vervolg genomen en kan een roadmap worden opgesteld. Een aantal 
investeringen kunnen daarom pas in 2016 in gang worden gezet.  
 
De investeringsruimte van het domein B&O komt volledig voor rekening van het wagenpark. In het 
laatste kwartaal wordt aan het dagelijks bestuur van de BAR-organisatie een voorstel voorgelegd 
over het onderbrengen van het wagenpark bij een leasemaatschappij. In afwachting van deze 
beslissing zijn in 2014 en 2015 geen voertuigen meer vervangen en zal investeringsruimte vooralsnog 
worden doorgeschoven .  
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3. Verrekenen in de BAR-samenwerking  

Uren schrijven 
Om te bepalen in welke mate er voor de maatwerkpakketten voor de afzonderlijke gemeenten is 
gewerkt, is met ingang van 2014 het uren schrijven ingevoerd. Dit is puur bedoeld om in beeld te 
brengen of iemand uren heeft gemaakt voor een afzonderlijke gemeente of voor de BAR gezamenlijk. 
Als er voor een afzonderlijke gemeente is gewerkt, betreft het maatwerk, voor de BAR is het 
standaard werk. Deze verdeling wordt vervolgens gebruikt voor een jaarlijkse afrekening tussen de 
gemeenten. 
In deze tussenrapportage zijn de gegevens over het eerste half jaar van 2015 opgenomen. 
 
Het verschil in besteding van uren tussen standaard (kolom BAR) en maatwerk (kolommen B, A en R) 
ziet er als volgt uit: 
 
Totaal BAR 2014

BAR B A R BAR B A R BAR B A R

Strategie 13% 39% 12% 35% 22% 31% 16% 31% 9% -9% 4% -4%

Maatschappij 68% 13% 17% 2% 68% 11% 17% 4% 0% -3% 1% 2%

Ruimte 9% 49% 9% 33% 11% 44% 11% 34% 1% -5% 3% 1%

Veilig 82% 7% 4% 7% 82% 7% 4% 7% 0% 0% 0% 0%

Beheer en Onderhoud 48% 25% 13% 14% 48% 26% 13% 14% -1% 1% 0% 0%

BAR@Work 99% 0% 1% 0% 99% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0%

Bedrijfsvoering 77% 4% 4% 16% 86% 2% 2% 9% 9% -1% -1% -7%

Publiek 84% 5% 3% 8% 84% 5% 3% 8% 0% 0% 0% 0%

Concerncontrol 57% 13% 16% 14% 52% 13% 16% 19% -5% 0% 0% 5%

Overig/directie 25% 27% 25% 23% 25% 27% 25% 23% 0% 0% 0% 0%

Totaal 60% 18% 8% 15% 62% 16% 8% 14% 2% -1% 0% -1%

ingebracht BAR (basis 2014) realisatie 2015 KW 1+2 VERSCHIL  

 
 

 
 
We zien dat de constateringen uit het eerste kwartaal zich ook in het tweede kwartaal hebben 
doorgezet:  op niveau van de individuele gemeenten is er vanuit de domeinen Strategie en Ruimte 
meer maatwerk verricht voor de gemeente Albrandswaard en minder voor de gemeente 
Barendrecht. Daarnaast is er ook meer werk verricht voor de BAR gezamenlijk vanuit het domein 
Bedrijfsvoering (met name de afdeling Financiën).  
 
Omdat het uitgangspunt het ingebrachte budget is, zal ook dit jaar de verschuiving die we vorig jaar 
zagen tussen standaard en maatwerk deels blijven bestaan: bijvoorbeeld bij de afdeling financiën is 
iedereen als maatwerk ingebracht. Er wordt echter volop gewerkt BAR-brede projecten zoals de 
invoering van de vennootschapsbelasting. Daarnaast is er een geheel nieuwe planning & 
controlcyclus vormgegeven naast die voor de afzonderlijke gemeenten ten behoeve van de BAR 
producten (BAR begroting, - jaarrekening, etc.).  Hetzelfde geldt voor de afwijking bij Concerncontrol: 
deze is ontstaan doordat aan het begin van 2014 door Ridderkerk is gevraagd om een medewerker 
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die was ingebracht voor de BAR voor 80% in te zetten voor maatwerk Ridderkerk. De verrekening is 
relatief beperkt, maar procentueel opvallend (-5%) omdat het hier om een kleinere afdeling gaat met 
een beperkte totale loonsom gaat. 
 
Op basis van de loonkosten van een half jaar, zou de verrekening op dit moment als volgt zijn: 
 

Afwijking 
 

B A R 

maatwerk (op basis van uren) 
 

-€ 281.000 € 75.000 -€ 196.000 

standaard (op basis van ingebracht budget) 
 

€ 163.000 € 83.000 € 157.000 

Subtotaal: Verrekening uren 
 

-€ 118.000 € 158.000 -€ 39.000 

 
(bedragen zijn afgerond op € 1.000) 

 
Er is meer maatwerk voor Albrandswaard verricht, waardoor Albrandswaard een bedrag van  
€ 75.000 zou moeten bijbetalen. Daarnaast is er meer standaard BAR werk verricht. Hierdoor krijgen 
met name Barendrecht en Ridderkerk in eerste instantie geld voor maatwerk terug. Alle drie de 
gemeenten betalen vervolgens volgens de vastgestelde verdeelsleutel voor het meerdere aan 
standaard werk. 
Per saldo is het plaatje voor het eerste half jaar als volgt:  
Barendrecht: krijgt € 118.000 terug 
Albrandswaard: moet € 158.000 bijbetalen 
Ridderkerk: krijgt € 39.000 terug  
  
Verrekening Toegang, Verstrekkingen en Vakondersteuning 
Voor de afdelingen Toegang, Verstrekkingen en Vakondersteuning is afgesproken dat verrekening 
niet op basis van uren schrijven zal plaats vinden, maar op basis van aantallen cliënten en aantal 
indicaties.  
 
De cijfers zien er voor het eerste half jaar als volgt uit: 
 
Cijfers op 1-7-2015 

  
Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk totaal 

Participatie 2013 395 319 608 1.322 

(cliënten) 2015 453 402 714 1.569 

 
  

    WMO 2013 2.621 1.784 5.906 10.311 

(indicaties) 2015 2.604 1.592 5.349 9.545 

 
  

    
Totaal 2013         3.016          2.103          6.514      11.633  

 
% 26% 18% 56% 100% 

  2015         3.057          1.994          6.063      11.114  

 
% 28% 18% 55% 100% 

 
We zien hier dat het aandeel van Barendrecht in het totaal is toegenomen van 26% naar 28%. Er is 
dus relatief meer werk verricht voor Barendrecht dan voor Albrandswaard en Ridderkerk. De 
verschillen zijn  overigens op dit moment marginaal, op basis van de loonkosten van de betreffende 
afdelingen van het eerste half jaar, zou een verrekening er als volgt uit zien: 
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Afwijking 
  

B A R 

Verrekening maatwerk (op basis van aantallen) 
  

€ 36.000 -€ 3.000 -€ 33.000 

 
De totale verrekening (maatwerk op basis van uren en aantallen) ziet er dan voor het eerste half jaar 
als volgt uit: 

  
Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk 

maatwerk (op basis van uren) 
 

-€ 281.000 € 75.000 -€ 196.000 

standaard (op basis van ingebracht budget) 
 

€ 163.000 € 83.000 € 157.000 

Subtotaal: Verrekening uren 
 

-€ 118.000 € 158.000 -€ 39.000 

Verrekening maatwerk (op basis van aantallen) 
 

€ 36.000 -€ 3.000 -€ 33.000 

Totaal verrekening uren en aantallen   -€ 82.000 € 155.000 -€ 72.000 

 
Een minbedrag betekent hier dat een gemeente geld terug krijgt, een plusbedrag dat een gemeente 
moet bijbetalen. 
 
Net als vorig jaar doen wij een uiterste inspanning om er zorg voor te dragen dat geen van de drie 
gemeenten een netto nabetaling ontvangt door te sturen op onderuitputting van andere 
bedrijsvoeringsbudgetten. Gezien het voorgaande en het feit dat dit een tussenstand betreft maakt 
dat over de bovenstaande cijfers nog geen definitieve conclusies getrokken kunnen worden. 
 


