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Onderwerp 
Zienswijzeproces Begroting 2016 GR BAR-organisatie 
 
Geadviseerde beslissing raad 

1. geen opmerkingen te maken ten aanzien van de begroting 2016 GR BAR-organisatie en 
2. bijgevoegde (concept) zienswijze met nummer 171551 te versturen aan het dagelijks bestuur 

van de GR BAR-organisatie. 
 
Inleiding 
Het dagelijks bestuur van de BAR-organisatie heeft de concept-begroting 2016 van deze organisatie 
aan u aangeboden. U beschikt over de bevoegdheid uw zienswijze op dit concept kenbaar te maken. 
Het algemeen bestuur van de BAR-organisatie stelt de begroting 2016 vervolgens vast. 
Wij hebben de concept-begroting  getoetst aan de meerjarenbegroting van onze gemeente. De 
concept-begroting past binnen de afgesproken financiële kaders. De financiële taakstelling, die op de 
BAR rust, is in de concept-begroting verwerkt. 
Daarnaast hebben wij ons ervan overtuigd dat de BAR-organisatie voldoende capaciteit reserveert om 
onze gemeente in onze taken te ondersteunen zoals wij die kunnen voorzien. 
Wij hebben op grond van deze bevindingen het advies aan u geen opmerkingen te maken over de 
concept-begroting en het algemeen bestuur dit te laten weten met bijgevoegde concept-zienswijze. 
 
Beoogd effect 
Invloed uitoefenen op de begroting 2016 van de GR BAR-organisatie. 
 
Relatie met beleidskaders 
Conform GR regelingen. 
 
Argumenten 

1. De begroting 2016 GR BAR-organisatie past binnen de afgesproken financiële kaders;. 
 

2.  Na de vergadering van de gemeenteraad kan aan het dagelijks- en algemeen bestuur 
meegedeeld worden dat de begroting 2016 van de GR BAR-organisatie geen aanleiding geeft 
tot het maken van opmerkingen. 

 
Overleg gevoerd met 
Directieraad 
Directieteam 
BAR-Concenrcontroller 
Portefeuillehouders 
 
Kanttekeningen 
Het takenpakket van de BAR-organisatie is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Na de 
implementaties van de decentralisatietaken, waarvan het proces nog volop aan de gang is,  staat nu 
bij de gemeenten de invoering van de Wet op de vennootschapsbelasting voor de deur. Vanaf 2016 
bereidt de BAR-organisatie zich voor op het gewijzigde takenpakket dat verbonden is aan de 
Omgevingswet. De invoering hiervan is voorzien in 2018. Deze ontwikkelingen kunnen (tussentijds) 
gevolgen hebben voor de personeelskosten van de BAR-organisatie. 
 
 



Uitvoering/vervolgstappen 
Na de vergadering van de gemeenteraad wordt het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie 
bericht middels bijgaande (concept) zienswijzebrief. Een zienswijze van de gemeenteraad kan uiterlijk 
8 juni 2015 worden ingediend. 
 
Evaluatie/monitoring 
Niet van toepassing. 
 
Financiën  
Deze voorliggende begroting 2016 GR BAR-organisatie geeft geen aanleiding tot aanpassing van de 
huidige begroting van de gemeente Albrandswaard. 
 
Juridische zaken 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 

- Concept besluit (171516) 
- Concept zienswijzebrief (171551) 
- Aanbiedingsbrief aan gemeenteraad (171510) 
- Begroting 2016 BAR-organisatie (171509) 
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