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Onderwerp 
Zienswijze op de 2e tussenrapportage 2017 GR BAR-organisatie. 
 
Geadviseerde beslissing raad 
Een zienswijze vast te stellen op de 2e tussenrapportage 2017 GR BAR-organisatie overeenkomstig 
bijgevoegde conceptbrief met nummer 1269942 met daarin als opmerkingen: 
 

1. De raad van Albrandswaard gaat ervan uit dat de overschrijding van € 132.000,- bij de afdeling 
vakondersteuning ook daadwerkelijk incidenteel is en wenst geïnformeerd te worden over de 
toedracht hiervan en de genomen en te nemen maatregelen om zulke grote 
budgetoverschrijdingen in de toekomst te voorkomen. 

2. De structurele extra kosten van de invoering van het IKB en de VpB zullen we bij de Jaarrekening 
2017 van de GR BAR-organisatie betrekken, waar ook altijd overeenkomstig de door de raden 
vastgestelde GR-regeling BAR-organisatie de naverrekening met de deelnemende gemeenten 
plaats vindt. 

3. We willen nogmaals aandacht vragen voor de voortgang van het investeringsprogramma 2017, 
waarbij de raad van Albrandswaard een voorstel met afdoende maatregelen tegemoet ziet om 
deze ontwikkeling de komende jaren te keren. 

 
Inleiding 
Op 22 september 2017 heeft het dagelijks bestuur van de GR BAR organisatie de 2e tussenrapportage 
2017 GR BAR-organisatie aan het college voorgelegd. Zij nodigt u uit om uiterlijk 6 november 2017 uw 
zienswijze daarop te geven.  
Wij hebben de 2e tussenrapportage 2017 GR BAR-organisatie getoetst aan de kaders en uitgangspunten 
die eerder door uw raad zijn vastgesteld voor deze documenten.  
 
Er zijn een drietal financiële mutaties in de 2

e
 tussenrapportage GR BAR-organisatie opgevoerd die 

Albrandswaard niet in zijn 2
e
 tussenrapportage 2017 tijdig kon opnemen en besluiten.  

Dit zijn de volgende (zie voor details bijlage I): 
1. Er is voor iedere werknemer 14,4 uur bovenwettelijk verlof toegevoegd aan het Individueel 

KeuzeBudget (IKB) bij de invoering hiervan, welke niet/niet volledig wordt teruggekocht door de 
medewerkers; verhoogde jaarlijkse BAR-bijdrage Albrandswaard van € 80.600,- structureel. 

2. In 2017 is duidelijk geworden dat de GR BAR-organisatie, ondanks eerder verwachtingen, toch 
een last voor Vennootschapsbelasting (VpB) heeft; verhoogde jaarlijkse BAR-bijdrage 
Albrandswaard van € 11.000,- structureel. 

3. Overschrijding personele lasten (inhuur) bij afdeling vakondersteuning; verhoogde BAR-bijdrage 
2017 Albrandswaard van € 132.000,- incidenteel. De toedracht hiervan is momenteel in 
onderzoek. 



 
 

Tevens laat de 2
e
 tussenrapportage 2017 GR BAR-organisatie nog steeds een vertraging (25,5% per 16 

augustus 2017 werkelijke uitgaven) zien van het investeringsprogramma 2017. Hier is in een eerdere 
zienswijze al aandacht voor gevraagd, maar tot op heden nog geen verbetering in zichtbaar. 
 
Beoogd effect 
Het standpunt van de gemeente Albrandswaard over de 2e tussenrapportage 2017 GR BAR-organisatie 
kenbaar te maken en daarmee invloed uit te oefenen op het te voeren beleid van de GR BAR-organisatie. 
 
Relatie met beleidskaders 
Overeenkomstig de door de raden vastgestelde GR-regeling BAR-organisatie. 
 
Argumenten 
1.1 De gerapporteerde incidentele overschrijding bij de afdeling vakondersteuning is van een grote 

omvang. 
De raad wenst nadere informatie over de toedracht, inclusief genomen en te nemen maatregelen om 
zulke grote overschrijdingen in de toekomst te voorkomen. 

1.2 Een drietal financiële mutaties uit de 2
e
 tussenrapportage 2017 GR BAR-organisatie kon niet tijdig 

opgenomen worden in de 2
e
 tussenrapportage2017 van de gemeente Albrandswaard.  

Hierdoor willen we de daadwerkelijke (structurele) consequenties voor de begroting 2018 van 
Albrandswaard betrekken bij de behandeling van de Jaarrekening 2017 van de GR BAR-organisatie 
waar de daadwerkelijk naverrekening over 2017 met de deelnemende gemeenten plaats vindt en 
tevens de jaarlijkse accountantsverklaring wordt overlegd over de rechtmatigheid van alle 
gerapporteerde overschrijdingen. 

1.3 De voortgang van het investeringsprogramma loopt nog steeds achter op de planning. 
We zien nu al enkele jaren een achterstand in voortgang gerapporteerd worden door de GR BAR-
organisatie. Hiervoor hebben wij al in een eerdere zienswijze aandacht gevraagd. Graag ziet de raad 
van Albrandswaard hiervoor een voorstel met afdoende maatregelen tegemoet om deze ontwikkeling 
de komende jaren te keren. 
 

Overleg gevoerd met 
N.v.t.   
 
Kanttekeningen 
1.1 Een zienswijze van de gemeenteraad kan uiterlijk 6 november 2017 ingediend worden.  

Het is het stuur- en beïnvloedingsmiddel van de gemeenteraad op de 2e tussenrapportage 2017 GR 
BAR-organisatie. 

 
  



 
 

Uitvoering/vervolgstappen 
De vastgestelde zienswijze wordt naar het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie gezonden 
conform bijgaande (concept) zienswijzebrief. 
 
 
Financiën  
Zie bijlagen en bovenstaande samenvatting. 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1269844 Concept Raadsbesluit 
Bijlage 1: 1269893 2e tussenrapportage 2017 GR BAR-organisatie 
Bijlage 2:  1269929 Aanbiedingsbrief 2e tussenrapportage 2017 GR BAR-organisatie 
Bijlage 3:   1269942 Concept zienswijzebrief AW 2e tussenrapportage 2017 GR BAR-organisatie 

 
 
 
Poortugaal, 10 oktober 2017,  
 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

 

  

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


