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Onderwerp 
Zienswijzeproces Jaarrekening 2014 GR BAR-organisatie 
 
Geadviseerde beslissing raad 
De gemeenteraad besluit om opmerkingen te maken ten aanzien van de jaarstukken 2014 van de GR 
BAR-organisatie door bijgevoegde (concept) zienswijze te versturen aan het dagelijks bestuur van de 
GR BAR-organisatie. 
 
Inleiding 
De jaarstukken 2014 van de GR BAR-organisatie worden ter vaststelling aangeboden aan het 
algemeen bestuur voor haar vergadering van 9 juni 2015. Gevraagd wordt een zienswijze op deze 
jaarstukken 2014 kenbaar te maken aan het algemeen bestuur. 
Het directieteam en de directieraad van de GR BAR-organisatie heeft kennis genomen van de 
jaarstukken 2014 en ziet geen reden voor het college om de gemeenteraad te adviseren om 
opmerkingen te maken. Het college van Albrandswaard heeft zelf wel opmerkingen en adviseert 
daarom aan de raad om deze ook te maken middels het versturen van bijgevoegde (concept) 
zienswijze aan het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie. 
 
De voorgestelde opmerkingen zijn: 
Er wordt een zienswijze gevraagd zonder dat de raad van Albrandswaard kennis heeft kunnen nemen 
van een: 

- Managementletter 2014 van de accountant. 
- Accountantsverslag met (goedkeurende) accountantsverklaring 2014. 

Ondanks dat de Managementletter 2014 al in het besluitvormingsproces is gebracht en wordt 
nagezonden, zou in het toekomstige zienswijzeproces deze vooraf beschikbaar moeten zijn voor de 
raad om hun controlerende taak ten uitvoer te kunnen brengen; ruimschoots voor aanvang van de 
start van de accountantscontrole van de jaarrekening. 
Het accountantsverslag en verklaring 2014 zijn nog niet beschikbaar en zouden bij de jaarstukken 
altijd aanwezig moeten zijn voordat aan de raad om een zienswijze wordt gevraagd. 
 
Beoogd effect 
Tijdig een zienswijze indienen op de jaarstukken van de GR BAR-organisatie. 
 
Relatie met beleidskaders 
Conform GR regelingen. 
 
Argumenten 

1.1 Door de jaarstukken 2014 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 jaarstukken 2014 van de GR BAR-organisatie aanleiding geven tot 
het maken van opmerkingen. 

 
 
Kanttekeningen 
Een eventuele zienswijze van de gemeenteraad kan uiterlijk maandag 11 mei 2015 vóór 12:00 uur 
ingediend worden en is het enige stuurmiddel op de jaarstukken van de GR BAR-organisatie. De 



behandeling van de concept jaarstukken 2014 van de BAR-organisatie in de vergadering van het 
algemeen bestuur staat geagendeerd op dinsdag 9 juni 2015. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na de vergadering van de gemeenteraad wordt het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie 
bericht middels bijgaande (concept) zienswijzebrief. 
 
 
Financiën  
Het voordelig saldo bijdrage aan de GR BAR-organisatie ad. € 7.200,- wordt verwerkt in de 
jaarrekening 2014 van de gemeente Albrandswaard. 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
160461  Bijlage 1: Jaarstukken 2014 GR BAR-organisatie 
160498  Bijlage 2: Concept zienswijze jaarstukken 2014 GR BAR-organisatie 
160428  Bijlage 3: Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2014 GR BAR-organisatie 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 
 


