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 Openbaar 

 
 
Onderwerp 
Zienswijze begrotingswijzigingen 1e tussenrapportage 2016 GR BAR-organisatie. 
 
Geadviseerde beslissing raad 
Een zienswijze in te dienen over de 1e tussenrapportage 2016 GR BAR-organisatie, overeenkomstig 
bijgevoegde brief met nummer 1122867, waarin wordt opgemerkt dat sterk gestuurd moet worden op de 
realisatie en voortgang van de geplande investeringen 
 
Inleiding 
Op 30 mei 2016 heeft het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie u ter kennisname zijn 1e 
tussenrapportage 2016 toegezonden en de mogelijkheid geboden om vóór 20 september 2016 een 
zienswijze daarop te geven.  
 
Wij hebben kennis genomen van de 1e tussenrapportage 2016 GR BAR-organisatie en de daarbij 
behorende begrotingswijzigingen. De begrotingswijzigingen geven geen reden tot het maken van 
opmerkingen. Wel willen wij u adviseren om een opmerking te maken over het feit dat het 
investeringsschema 2016 laat zien dat per 21 april 2016 slechts 7,8% is gerealiseerd.  
 
Beoogd effect 
Het geven van een zienswijze op de begrotingswijzigingen 1e tussenrapportage 2016 GR BAR-
organisatie. 
 
Relatie met beleidskaders 
Conform de GR-regeling. 
 
Argumenten 

1. De realisatie van het investeringsschema is reden tot zorg.  
 
De begrotingswijzigingen 1e tussenrapportage 2016 GR BAR-organisatie geven geen reden tot 
het maken van opmerkingen, doch wel de voortgang/realisatie van het investeringsschema. Op 
21 april 2016 is er namelijk pas 7,8% van de geplande investeringen gerealiseerd. Een 
opmerking over de realisatie/voortgang van de geplande investeringen laat de BAR-organisatie 
focussen op de sturing op uitvoering/implementatie van beleid en capaciteitsplanning van de GR 
BAR-organisatie. 

 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na besluitvorming wordt de zienswijze verzonden. 
 



 
 

Financiën  
Alle begrotingswijzigingen genoemd in de 1e Tussenrapportage 2016 GR BAR-organisatie, zijn verwerkt 
in de begroting 2016 / 1e tussenrapportage 2016 van Albrandswaard, met uitzondering van de 
automatiseringskosten van in totaal € 175.000,--. Het aandeel van Albrandswaard  ad. € 36.000,-- wordt 
in de 2e tussenrapportage 2016 van Albrandswaard verwerkt.  
 
In de voortgang van het investeringsschema 2016 is zichtbaar dat  per 21 april 2016 slechts 7,8% van het 
investeringsbudget is uitgegeven. Dit is een gering percentage van het totaal geplande budget hiervoor 
en hier moet door het bestuur en de organisatie scherp op gestuurd gaan worden. Wij adviseren u dan 
ook hierover een opmerking te maken, overeenkomstig de concept zienswijzebrief met nummer 1122867. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
Bijlage 1: 1105594 Concept Raadsbesluit  
Bijlage 2: 1122867 Concept zienswijzebrief 1e TR 2016 GR BAR-organisatie.  
Bijlage 3: 1105598 Aanbiedingsbrief 1e tussenrapportage 2016 GR BAR-organisatie 
Bijlage 4: 1105597 1e tussenrapportage 2016 GR BAR-organisatie. 
  
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de locosecretaris, de burgemeester, 

  
Dick Mol drs. Jan Pieter J. Lokker (wnd) 
 
 
 


