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Betreft: Zienswijzeproces 2
e
 tussenrapportage 2015 GR BAR-organisatie. 

 
 
 

Geachte raadsleden, 

 

INLEIDING 
 
De 2

e
 tussenrapportage 2015 van de GR BAR-organisatie wordt ter vaststelling aangeboden aan het 

algemeen bestuur. U wordt gevraagd een zienswijze op de 2
e
 tussenrapportage 2015 GR BAR-

organisatie (formeel op de begrotingswijzigingen) kenbaar te maken aan het algemeen bestuur voor 
18 november 2015.  
 
Naar aanleiding van de behandeling tijdens de commissievergadering en de daar door u geventileerde 
wensen en gevraagde aanvullende informatie, hebben wij het raadsvoorstel hiermee aangepast 
conform uw verzoek. 
 
Wij stellen het op prijs u nog aanvullend te informeren over de maatregelen die in de BAR-organisatie 
zijn getroffen rondom de urenverrekeningssystematiek. Een kwestie die ook bij u erg leeft. 

 

KERNBOODSCHAP 

 

Het dagelijks bestuur van de BAR-organisatie heeft aanvullende afspraken gemaakt om te voorkomen 

dat gemeenten zonder voorafgaande instemming worden geconfronteerd met meerwerk vanuit de 

BAR-organisatie. 

 

TOELICHTING 

 

Zoals wij al schriftelijk in het raadsvoorstel en mondeling tijdens de commissiebehandeling 

informeerden, is de in de 2
e
 tussenrapportage 2015 GR BAR-organisatie vermelde tussenstand van 

zaken rondom de urenverrekening tussen gemeenten een zorgpunt.  

 



Onze vertegenwoordigers in het dagelijks bestuur van de BAR-organisatie hebben dit punt 

uitdrukkelijk geagendeerd bij de behandeling van de desbetreffende tussenrapportage. Deze inzet 

heeft geleid tot het besluit om: 

1. iedere 2 maanden een rapportage te sturen aan de directieraad met de stand van zaken 

rondom de verrekeningsmaatstaven en bedragen per gemeente. Dit om verrassingen te 

voorkomen en tijdig bij te sturen op de capaciteitsinzet en kostenontwikkelingen. 

2. een uitgebreide notitie voor de raden op te stellen met informatie en de eerder met de 

gemeenteraden afgesproken spelregels rondom de urenverrekeningsystematiek. Deze notitie 

heeft u inmiddels ontvangen. 

3. vooraf toestemming te vragen bij maatwerk en/of  dreigende urenoverschrijding van de 

desbetreffende gemeente(n); 

4. een stringente controle uit te voeren op de invoer en boeking van uren, zodat een correct 

overzicht wordt verkregen op basis waarvan een juiste en gefiatteerde afrekening bij de 

jaarrekening kan worden gemaakt per gemeente. 

 
Wij hechten aan de uitvoering van deze maatregelen veel belang en hebben vertrouwen in de 
uitvoering ervan. 
Omdat de overige gerapporteerde stand van zaken, zoals opgenomen in de 2

e
 Tussenrapportage, 

past binnen de afgesproken (financiële) kaders en de afspraken die wij specifiek voor Albrandswaard 
met de organisatie hebben gemaakt, hebben wij u geadviseerd geen zienswijze op de 2

e
 

Tussenrapportage 2015 GR BAR-organisatie te maken. 

 

VERVOLG 

 

Bij de jaarrekening 2015 wordt de gecontroleerde, correcte én gefiatteerde eindstand gerapporteerd 

aan de raad. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 


