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Onderwerp 
Zienswijze begrotingswijzigingen 1e tussenrapportage 2015 GR BAR-organisatie 
 
Geadviseerde beslissing raad 
De gemeenteraad besluit om geen opmerkingen te maken ten aanzien van de begrotingswijzigingen 
1e tussenrapportage 2015 GR BAR-organisatie en bijgevoegde (concept) zienswijze met nummer 
188552 te versturen aan het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie. 
 
Inleiding 
De 1e tussenrapportage 2015 van de GR BAR-organisatie wordt ter vaststelling aangeboden aan het 
algemeen bestuur. Gevraagd wordt een zienswijze op deze 1e tussenrapportage 2015 (formeel de 
begrotingswijzigingen) kenbaar te maken aan het algemeen bestuur voor 17 juli 2015. 
Het college van Albrandswaard heeft geen opmerkingen bij de rapportage en adviseert daarom aan 
de raad om bijgevoegde (concept) zienswijze te versturen aan het dagelijks bestuur van de GR BAR-
organisatie. 
 
Beoogd effect 
Een mening kunnen geven over de begrotingswijzigingen 1e tussenrapportage 2015 GR BAR-
organisatie. 
 
Argumenten 

1.1 Door de begrotingswijzigingen 1e tussenrapportage 2015 GR BAR-organisatie voor te leggen 
aan de gemeenteraad kan (tijdig) een zienswijze worden gegeven, 

1.2 Na de vergadering van de gemeenteraad kan aan het dagelijks- en algemeen bestuur 
meegedeeld worden of de begrotingswijzigingen 1e tussenrapportage 2015 GR BAR-
organisatie aanleiding geven tot het maken van opmerkingen. 

 
Kanttekeningen 
Een zienswijze van de gemeenteraad kan uiterlijk 17 juli 2015 ingediend worden en is het enige 
stuurmiddel van de raad op de 1e tussenrapportage 2015 GR BAR-organisatie. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na de vergadering van de gemeenteraad wordt het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie 
bericht conform bijgaande zienswijzebrief. 
 
Financiën  
De verhoogde gemeentelijke bijdrage valt binnen het hiervoor in de gemeentebegroting geraamde 
budget tot en met de 1e tussenrapportage 2015 van Albrandswaard.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
188518 Raadsbesluit 
188552 Zienswijzebrief 
188569 1e tussenrapportage 2015 GR BAR-organisatie 
188562 Aanbiedingsbrief BAR aan raad 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


