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11 december 2014 
Vragen n.a.v. Zienswijze begrotingswijzigingen (1e, 2e, 3e tussenrapportage) BAR 
Joost van der Waal 
61184 
j.v.d.waal@albrandswaard.nl 
- 
125204 
 
 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Bij de behandeling Zienswijze begrotingswijzigingen (1e, 2e, 3e tussenrapportage) 
BAR in het Beraad en Advies van 8 december heeft u toelichting gevraagd op de 
taakstelling die binnen de BAR-organisatie gerealiseerd moet worden en welke 
consequenties de extra kosten hebben die aan de hand van het urenschrijven aan 
Albrandswaard worden doorberekend. 
 
KERNBOODSCHAP 
Uit de gestelde vraag over de taakstelling hebben wij gedestilleerd dat volgens u de 
taakstelling, € 6,2 miljoen, vanaf 1 januari 2014  gerealiseerd moet worden. 
In deze brief geven wij een toelichting op de gehanteerde uitgangspunten die wij 
hanteren om deze taakstelling te realiseren. Daarnaast geven wij een toelichting op de 
te verwachten effecten van de extra uren die aan Albrandswaard worden toegerekend. 
 
Taakstelling BAR -organisatie 
Bij het starten van de BAR samenwerking is een ambitieuze taakstelling geformuleerd 
van 10% lagere bedrijfsvoeringskosten. In de BAR-code, de basis van de BAR-
samenwerking, en de notitie verrekensystematiek zijn de totale bedrijfsvoeringskosten 
geschat op € 50 miljoen. Dit is op basis van de jaarrekeningen van 2011. Hieraan is de 
taakstelling van € 5 miljoen gekoppeld. 
 
Bij de definitieve bepaling van de bedrijfsvoeringskosten in de BAR-organisatie is 
gebleken dat deze € 62,3 miljoen bedragen. Uitgaand van 10% taakstelling op deze 
kosten betekend dit een taakstelling van € 6,2 miljoen. Dus een extra ombuiging van  
€ 1,2 miljoen. 
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Omdat de taakstelling gebaseerd is op jaarrekeningcijfers 2011 worden voor de 
bepaling van de realisatie van deze taakstelling ook de behaalde ombuigingen in 2012 
en 2013 meegerekend. 
In die periode hebben de BAR gemeenten, anticiperend op de oprichting van de BAR-
organisatie, een behoorlijk aantal ombuigingen op de bedrijfsvoeringskosten in hun 
begrotingen opgenomen en (deels) gerealiseerd. 
 
Kort weergegeven zijn bij het opstellen van de BAR-begroting de volgende 
uitgangspunten ten aanzien van de efficiency taakstelling gehanteerd:  

 IJkpunt 2011  
 Efficiency taakstelling van 10%  
 Efficiency taakstelling van 6,2 miljoen t.o.v. dit ijkpunt in de periode vanaf 2011 
 Gerealiseerde ombuigingen van 1,2 miljoen t.o.v. het ijkpunt. Gerealiseerd in 

de periode 2012-2013 
 Efficiency taakstelling van 5 miljoen t.o.v. dit ijkpunt vanaf 2014 in de BAR-

organisatie 
 
Naast de bovengenoemde concreet ingeboekte taakstellingen in de BAR begroting op 
de bedrijfsvoeringsbudgetten, verwachten wij ook nog financiële voordelen te kunnen 
behalen op programmabudgetten die in de gemeenten zijn achtergebleven, onder 
andere door inkoopvoordelen. Ook binnen budgetten van gesloten financiering zoals 
afvalinzameling en-verwerking en rioolbeheer, verwachten wij voordelen te halen. 
Deze voordelen zullen veelal niet leiden tot “ruimte” in de begroting maar wel een 
positief effect hebben op de ontwikkeling van de lokale lasten. 
 
Onderstaand geven wij u inzicht in het aandeel van Albrandswaard in de taakstelling. 
Hierin wordt een onderscheid gemaakt tussen gerealiseerde taakstelling(en) in de 
periode 2012-2013 en het deel dat vanaf 2014 in de BAR-organisatie gerealiseerd 
wordt . 
 
Taakstelling BAR –organisatie 
Totaal van de bedrijfsvoeringskosten  €       62.300.000  
Taakstelling 10%  €         6.230.000  
Aandeel Albrandswaard 20,58%  €         1.282.134  
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Wijze van realisatie van de taakstelling aandeel Albrandswaard 
Gerealiseerde taakstellingen o.b.v. jaarrekening 2012  €             180.000  
Gerealiseerde taakstellingen o.b.v. jaarrekening 2013  €             327.000  
Gerealiseerde taakstellingen o.b.v. jaarrekening 2014     €                         -   
In de BAR begroting opgenomen taakstelling 2015  €             343.069  
In de BAR begroting opgenomen taakstelling 2016  €             686.137  
In de BAR begroting opgenomen taakstelling 2017  €          1.029.000  
 
Totaal gerealiseerd 2012 en 2013  €             507.000  
Structureel effect uit jaarrekening 2012*  

(deze zijn al meegenomen in de realisatie 2013) 
-/- €             130.000 

Nog te realiseren  €          1.029.000  
Totaal ombuiging gerealiseerd + taakstelling in de BAR 
t.g.v. Albrandswaard  €          1.406.000  
Totaal taakstelling BAR-org aandeel Albrandswaard  €          1.282.134  
Extra omgebogen / taakstelling aandeel Albrandswaard  €             123.866  
* Het betreft de structurele doorwerking van bezuinigingen “ intensivering BAR 

samenwerking” voor € 100.000 en het “ Systematisch doorvoeren van digitaliseren in 
kantoor en kopiëren ontmoedigen” voor € 30.000.  

 
Consequenties extra uren die aan Albrandswaard zijn doorbelast 
Een controle op het urenschrijven heeft het volgende, voorlopige, resultaat opgeleverd. 
 
Afwijking Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk 
Maatwerk (op basis van uren)      - /- € 600.000   -/- € 150.000   -/- € 650.000  
Standaard (op basis van 
ingebracht budget) € 550.000       € 275.000  € 575.000  
Meer (+) en minder (-) kosten  -/- € 50.000     € 125.000          -/- €75.000  

 
De tot nu toe geconstateerde meerkosten betreft een tussenstand (peildatum 1 
september) en gaat  alleen over de loonkosten (op basis van het uren schrijven). Pas 
bij het opstellen van de jaarrekening van de BAR-organisatie, begin 2015, kan een 
definitieve berekening worden gemaakt. Hierbij worden dan ook de overige 
bedrijfsvoeringskosten betrokken. Het totale jaarrekeningresultaat van de BAR-
organisatie bepaalt of bijbetaald moet worden of niet. De uiteindelijke verrekening van 
het resultaat van de BAR jaarrekening kan dus nog totaal anders uitpakken.  
 
De incidentele extra lasten voor Albrandswaard, die nu in beeld zijn, worden 
voornamelijk verklaard door projecten als gevolg van de invoering van de 3 D’s. 
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Wanneer de invoering van de decentralisaties niet in BAR verband zouden zijn 
opgepakt, was extra capaciteit middels inhuur noodzakelijk geweest hetgeen meer 
extra lasten meegebracht zouden hebben dan nu het geval is. 
 
Samengevat; 

 Urenschrijven is slechts bijgewerkt tot september; 
 Kinderziektes beïnvloeden het resultaat; 
 Uren geven alleen een beeld van de verdeling van de loonkosten; 
 Overige kosten, ca. 25% , van de BAR begroting lopen nog redelijk in de pas; 
 Oorzaak extra uren besteed aan Albrandswaard zijn voornamelijk incidenteel 

van aard. 
 
Op grond van het bovenstaande moet geconcludeerd worden dat het op dit moment 
voorbarig is consequenties aan deze cijfers te verbinden.  
 
CONSEQUENTIES 
- 
 
VERVOLG 
- 
 
BIJLAGEN 
- 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


