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Onderwerp 
Zienswijze op de concept jaarstukken 2016 en de concept begroting 2018 GR BAR-organisatie. 
 
Geadviseerde beslissing raad 
Een zienswijze (1209893) in te dienen op de concept jaarstukken 2016 en de conceptbegroting 2018 van 
de GR BAR-organisatie waarmee wordt aangegeven geen reden te zien tot het maken van opmerkingen. 
 
Inleiding 
Op 3 april 2017 heeft het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie u de concept jaarstukken 2016 en 
concept begroting 2018 GR BAR-organisatie voorgelegd. U wordt uitgenodigd om uiterlijk 23 mei 2017 
uw zienswijze daarop te geven.  
Wij hebben zowel de concept jaarstukken 2016 en de concept begroting 2018 getoetst aan de kaders en 
uitgangspunten die eerder door uw raad zijn vastgesteld voor deze documenten. Ook is er een 
goedkeurende accountantsverklaring ontvangen. Wij stellen u voor om geen opmerking te maken. 
 
Beoogd effect 
Het standpunt van de gemeente Albrandswaard over de concept jaarstukken 2016 en concept begroting 
2018 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 concept Jaarstukken 2016 voldoen aan de gestelde kaders. 
Aan alle wettelijke vereisten en gestelde kaders is voldaan.  
 
1.2 De Begroting 2018 past binnen de financiële kaders. 
De financiële gevolgen zijn een gevolg van (het adequaat anticiperen op) externe ontwikkelingen, passen 
binnen de afgesproken “spelregels” en zijn rechtmatig.  
 
Kanttekeningen 
Geen. De accountant heeft de jaarrekeningcontrole overeenkomstig uitgevoerd en een goedkeurende 
verklaring afgegeven. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
De vastgestelde zienswijze wordt naar het DB van de GR BAR-organisatie gezonden. 
 
 
 
 



 
 

Financiën 
De jaarstukken 2016 geven voor Albrandswaard een verrekening van de BAR-bijdrage over 2016 van: 
- Uren standaard 131.000 
- Uren maatwerk 105.000 
 Totaal uren: 236.000 
- Waarvan dekking in projecten -193.000 
- resultaat BAR jaarrekening 2016 -4.000 

 
Saldo extra bijbetaling 2016: 39.000 

 
De financiële gevolgen van concept begroting 2018 GR BAR-organisatie zijn: 

- Verhoging ABP premie   631.800 
- Verhoging sociale premies      46.400 
- Verlaging premie Zorgverzekering   -36.400 
- Toekenning periodieken salaris   475.200 
- Digitaliseren APV-proces    84.000 
- Functionaris gegevensbescherming 100.000 
- 1,4% inflatie/indexering kosten  162.700 
Totaal:               1.463.700  
x verdeelsleutel van 20,06% =    
Verhoogde BAR-bijdrage Albrandswaard = € 293.618 

 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
 1209888 Raadsbesluit 
 1218426 Accountantsverklaring 
Bijlage 1: 1209893 Concept zienswijzebrief 
Bijlage 2: 1209912 Aanbiedingsbrief concept jaarstukken 2016 GR BAR-organisatie 
Bijlage 3: 1209904 Concept jaarstukken 2016 GR BAR-organisatie 
Bijlage 4: 1209913 Aanbiedingsbrief concept begroting 2018 GR BAR-organisatie 
Bijlage 5:  1209905 Concept begroting 2018 GR BAR-organisatie 
 
Poortugaal 11 april 2017  
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


