
Van: Kris Spionjak  
Verzonden: maandag 16 juli 2018 15:23 
 
Onderwerp: P&C stukken GR BAR-organisatie 
 
Beste gemeentecontrollers, 
 
Bijgaand treffen jullie ter kennisgeving voor de gemeenteraden aan drie P&C-documenten van de GR 
BAR-organisatie met aanbiedingsbrieven en vaststellingsbesluiten: 

-          Jaarstukken 2017 
-          Begroting 2019 
-          1e Tussenrapportage 2018 

Deze zijn op 10 juli 2018 vastgesteld door het algemeen bestuur. 
 
Alle drie de documenten zijn ter kennisgeving. 
De jaarstukken en de begroting zijn al eerder bij de gemeenten geweest voor de 
zienswijzeprocedure. De antwoordbrieven van de GR BAR op de ingediende zienswijzen zijn op 29 
juni naar jullie gemaild. 
De mutaties die zijn opgenomen in de 1e tussenrapportage van de GR BAR zijn ook opgenomen in de 
1e tussenrapportages van de gemeenten waardoor een zienswijzeprocedure niet nodig is geweest. 
 
In geval van vragen kunnen jullie me altijd mailen en/of bellen. 
 
 

Met vriendelijke groet, 

Kris Spionjak  
 
Concerncontrol | Bureau Concern Control | BAR-organisatie 
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Inleiding 
Ieder begrotingsjaar worden er twee tussenrapportages opgesteld.  
Het doel van een tussenrapportage is  het algemeen bestuur in staat te stellen om gedurende het 
jaar de begroting beleidsmatig en financieel bij te stellen. In de loop van een jaar doen zich namelijk 
ontwikkelingen voor die aanleiding kunnen zijn tot het bijstellen van de begroting.  
 
De financiële afwijkingen in deze tussenrapportage zijn onderverdeeld in 6 categorieën: 

I. Autonome ontwikkelingen en volumegroei 
II. Nieuwe en gewijzigde taken. 
III. Ambitie versus middelen 
IV. Mutaties op basis van nieuwe informatie en verschuivingen tussen de begrotingen van  

de GR BAR en de gemeenten. 
V. Drie doorgeschoven prestaties 
VI. Verzamelpost kleine mutaties 

 
Bij het onderdeel Financiële afwijkingen 1e tussenrapportage 2018 zijn deze mutaties voorzien van 
een toelichting.  

I. Autonome ontwikkelingen en volumegroei 
Nr Omschrijving Bedrag I/S Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk
1 Gestegen werkgeverspremies en reiskosten

woon - werkverkeer 606.600 I 238.200 124.200 244.200

2 Dienstreizen - abonnementen OV 27.000 S 10.600 5.500 10.900

3 Dienstreizen - kilometervergoeding 35.000 S 13.700 7.200 14.100
4 Volumegroei Wmo en Participatie 1.274.200 I 286.100 293.100 695.000

 
 

II. Nieuwe en gewijzigde taken. 
Nr Omschrijving Bedrag I/S Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk
5 Verdere transformatie 3D's 1.772.100 I 695.700 363.000 713.400

6 Informatieveiligheid 315.000 I 123.700 64.500 126.800
7 Verruimen sportvrijstelling 135.000 I 67.500 45.000 22.500

 
 

III. Ambitie versus middelen 
Nr Omschrijving Bedrag I/S Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk
8 Beveiligers met receptietaken 125.000 I 49.100 25.600 50.300

9 Klantencontactcentrum 1 (KCC 1) 210.000 I 82.400 43.000 84.600

10 Strategisch business adviseurs financiën 250.000 I 83.300 83.300 83.400

11 Concern Control 100.000 I 39.300 20.500 40.200

 
 
 
 
 
 



 

 

4 

 

IV. Mutaties op basis van nieuwe informatie en verschuivingen tussen de begrotingen van  
de GR BAR en de gemeenten 

Nr Omschrijving Bedrag I/S Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk
12 Afdeling Mens & Werk  -40.000 S - - -40.000

13 Afdeling accommodatiebeheer 75.000 S 75.000 - -

14 Afdeling Advies en programmering (B&O) -

budget riolering 150.000 S 60.000 30.000 60.000

15 Afdeling advies Maatschappij - cultuur-

regisseur Ridderkerk 50.000 S - - 50.000

16 Afdeling advies Maatschappij - accounthouder 

beheer en exploitatie sportaccommodaties 93.500 S - - 93.500

17 Afdeling advies Ruimte - loonkosten 155.700 I/S - 60.000 95.700

18 Regionale samenwerking duurzaamheid 50.000 I - - 50.000

19 Loonkosten afdelingen Toezicht en

Handhaving en Facilitaire zaken / 

Voorziening personeel -124.000 I -48.700 -25.400 -49.900

20 Omgevingswet -356.300 S -142.500 -72.300 -141.500

 
 

V. Drie doorgeschoven prestaties 
Nr Omschrijving Bedrag I/S Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk
21a Implementatie van de Omgevingswet 141.300 I 56.500 28.300 56.500

21b Resultaatgerichte inkoop jeugdzorg 147.400 I 58.800 29.600 59.000

21c Afvalbeleidsplan Ridderkerk 35.000 I - - 35.000

 
 

VI. Verzamelpost kleine mutaties 
Nr Omschrijving Bedrag I/S Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk

22 Diverse kleine mutaties 36.700 I/S 200 -14.100 50.600

 
Behalve de financiële afwijkingen wordt in deze tussenrapportage gerapporteerd over: 

- de urenverrekening binnen de GR BAR, 
- prestatiegegevens 1e kwartaal 2018, 
- de voortgang van het investeringsschema 2018, 
- en is als bijlage een overzicht met de (administratieve) begrotingswijzigingen in 2018 

opgenomen. 
 
Verdeelsleutel standaard werkzaamheden 
Voor het verrekenen van de standaard werkzaamheden is een verdeelsleutel afgesproken op basis 
van de ingebrachte budgetten. Dit percentage wordt jaarlijks opnieuw berekend op basis van de 
stand van de begroting op 1 januari van het betreffende jaar. 
Voor het jaar 2018 is de verdeelsleutel als volgt: 
Barendrecht   39,26% 
Albrandswaard   20,48% 
Ridderkerk   40,26% 
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Afronden 
De bedragen in deze tussenrapportage zijn afgerond op € 100. 
 
Zienswijzeprocedure 
Alle financiële mutaties in deze 1e tussenrapportage 2018 van de GR BAR zijn ook in de gemeentelijke 
1e tussenrapportages opgenomen. Daardoor is een zienswijzeprocedure voor deze tussenrapportage 
niet nodig. 
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1. Financiële afwijkingen 1e tussenrapportage 2018 
+ = voordeel, - = nadeel     
L = lasten / B = Baten       
 
Nr Toelichting L/B 2018 2019 2020 2021 
  I. Autonome ontwikkelingen en volumegroei           
1 Werkgeverslasten (gestegen 

werkgeverspremies en reiskosten woon - 
werkverkeer) 

L -606.600       

  De per 1 januari 2018 gestegen 
werkgeverspremies (ABP, sociale premies en 
Zorgverzekeringswet) brengen een 
kostenverhoging van € 541.600 met zich mee. 
Voorts stijgen de reiskosten woon - 
werkverkeer met € 65.000 door een toename 
van het aantal medewerkers. 
Dit wordt in deze tussenrapportage incidenteel 
verwerkt voor 2018. De structurele gevolgen 
zijn opgenomen in de begroting 2019. 
Hiervoor worden  - volgens afspraak - de 
gemeentelijke bijdragen verhoogd. 

          

  Verhoging bijdrage Barendrecht (39,26%) B 238.200       
  Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,48%) B 124.200       
  Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,26%) B 244.200       
            
2 Kosten dienstreizen - abonnementen OV L -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 
  Sinds de start van de GR BAR is het aantal 

medewerkers toegenomen. Met als gevolg dat 
ook de uitgaven voor dienstreiskosten door 
gebruikmaking van de businesscards (OV-
abonnementen) zijn toegenomen.  
Hiervoor worden  - volgens afspraak - de 
gemeentelijke bijdragen verhoogd. 

  

      
  Verhoging bijdrage Barendrecht (39,26%) B 10.600 10.600 10.600 10.600 
  Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,48%) B 5.500 5.500 5.500 5.500 
  Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,26%) B 10.900 10.900 10.900 10.900 
            
3 Vergoeding dienstreiskosten - 

kilometervergoeding 
 
L -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 

  Sinds de start van de GR BAR is het aantal 
medewerkers toegenomen.  Met als gevolg dat 
ook de uitgaven voor dienstreizen 
(kilometervergoeding) zijn toegenomen.  
Hiervoor worden  - volgens afspraak - de 
gemeentelijke bijdragen verhoogd. 

        

  Verhoging bijdrage Barendrecht (39,26%) B 13.700 13.700 13.700 13.700 
  Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,48%) B 7.200 7.200 7.200 7.200 
  Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,26%) B 14.100 14.100 14.100 14.100 
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Nr Toelichting L/B 2018 2019 2020 2021 
4 Volumegroei Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) en Participatie 
L -1.274.200       

  De aanwezige caseload bij Wmo en 
Participatie neemt toe door een toename van 
klantbestanden. Voor de Wmo-meldingen is 
het aantal te verwerken mutaties in 2017 ten 
opzichte van 2016 met 16% gestegen, het 
aantal meldingen is met 13% gestegen. Deze 
trend zet zich door naar 2018. Hierdoor 
worden de wettelijke termijnen van 6 weken 
mogelijk niet meer gehaald bij de Wmo en kan 
geen gehoor worden gegeven aan de oproep 
van de accountant om meer regie op de 
controle van de geleverde prestatie te voeren. 
Separaat naast deze tussenrapportage worden 
(zijn) er voor dit onderwerp aparte 
raadsvoorstellen voor de gemeenteraden 
opgesteld waarin de verdeling van deze 
budgetaanvraag over de gemeenten nader 
wordt uitgewerkt, mede omdat op dit aspect 
niet gewacht kan worden tot bestuurlijke 
besluitvorming plaatsvindt over de eerste 
tussenrapportage van 2018. 
In deze tussenrapportage worden incidenteel 
de financiële gevolgen voor 2018 verwerkt. Er 
wordt ook incidenteel budget aangevraagd 
voor 2019, dat is verwerkt in de begroting 
2019. 
Hiervoor worden  - volgens afspraak - de 
gemeentelijke bijdragen verhoogd, waarbij 
voor de verdeling is uitgegaan van de 
integratie-uitkering sociaal domein uit het 
gemeentefonds. 

          

  Verhoging bijdrage Barendrecht B 286.100       
  Verhoging bijdrage Albrandswaard B 293.100       
  Verhoging bijdrage Ridderkerk  B 695.000       
              
  II. Nieuwe en gewijzigde taken           
5 Verdere transformatie 3D's L -1.772.100       
  Voor 2018 is de versterking van de 

bedrijfsvoering van de 3 D’s cruciaal om 
daarna effectief te kunnen transformeren, 
handhaven en in control te blijven. Onder de 
versterking van de bedrijfsvoering vallen ook 
maatregelen om het management tijdelijk te 
versterken en een integrale toegang vorm te 
geven (€ 250.000). Het wegnemen van deze 
maatregelen levert een risico op voor de 
slagkracht van het MT en daarmee de sturing 
op het domein. Hieronder scharen wij ook niet 
beïnvloedbare frictiekosten, maximaal  
€ 468.000 (de hypotheek uit het verleden). Net 
als bij punt 2 worden voor dit punt aparte 
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Nr Toelichting L/B 2018 2019 2020 2021 
raadsvoorstellen voor de gemeenteraden 
opgesteld. 
In deze tussenrapportage worden incidenteel 
de financiële gevolgen voor 2018 verwerkt. Er 
wordt ook incidenteel budget aangevraagd 
voor 2019, dit is verwerkt in de begroting 2019. 
Voor deze uitgaven worden hogere bijdragen 
van de gemeenten gevraagd. 

  Verhoging bijdrage Barendrecht (39,26%) B 695.700       
  Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,48%) B 363.000       
  Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,26%) B 713.400       
              
6 Informatieveiligheid L -315.000       
  Gemeenten beschikken over uiterst gevoelige 

informatie van burgers en hebben zowel de 
wettelijke als morele plicht daar zorgvuldig 
mee om te gaan. De colleges van 
burgemeesters en wethouders dragen als 
eigenaar van gemeentelijke 
informatieprocessen en (informatie)systemen 
de politieke verantwoordelijkheid voor een 
passend niveau van informatieveiligheid en 
privacybescherming. Het beleidsterrein 
informatieveiligheid en privacybescherming is 
niet zozeer een technisch of juridisch 
vraagstuk, als wel een organisatievraagstuk. 
Persoonsgegevens zijn immers te vinden in elk 
proces binnen elk domein. Zowel op 
concernniveau (centraal) als op 
afdelingsniveau (decentraal). Dit maakt het 
werkveld erg breed en de werkzaamheden 
uiteenlopend. 
In deze tussenrapportage zijn incidenteel de 
gevolgen voor 2018 verwerkt. De structurele 
gevolgen zijn opgenomen in de begroting 
2019. 
Voor deze uitgaven worden hogere bijdragen 
van de gemeenten gevraagd. 

          

  Verhoging bijdrage Barendrecht (39,26%) B 123.700       
  Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,48%) B 64.500       
  Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,26%) B 126.800       
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Nr Toelichting L/B 2018 2019 2020 2021 
7 Verruimen sportvrijstelling 

De btw-vrijstelling op sport zal vanaf 1 januari 
2019 worden verruimd. Dat houdt in dat deze 
vrijstelling van toepassing zal zijn op alle 
organisaties zonder winstoogmerk die zich 
bezighouden met het geven van gelegenheid 
tot sportbeoefening.  
Dit lijkt positief, maar het heeft een direct 
nadelig effect omdat de btw die betaald 
is/wordt niet meer kan worden teruggevraagd 
van de belastingdienst. Daarnaast ontstaat ook 
een indirect effect, een deel van de reeds 
teruggevraagde btw op de aanschaf van de 
accommodaties gedurende de afgelopen jaren 
moet namelijk worden herzien. Voor het 
vaststellen van het btw-nadeel van de 
gemeenten is incidenteel extra capaciteit en 
speciale fiscale expertise nodig. Naar 
verwachting komt er in september duidelijkheid 
over een eventuele compensatieregeling 
vanuit het Rijk. 
Dit gaat om incidentele lasten in 2018. 
Voor deze uitgaven worden hogere bijdragen 
van de gemeenten gevraagd, waarbij een 
3:2:1-verdeling is gevolgd, die rekening houdt 
met de complexiteit en de daarmee 
samenhangende tijdsbesteding per gemeente. 

L -135.000       

  Verhoging bijdrage Barendrecht  B 67.500       
  Verhoging bijdrage Albrandswaard  B 45.000       
  Verhoging bijdrage Ridderkerk  B 22.500       
              
  III. Ambitie versus middelen           
8 Beveiligers met receptietaken L -125.000       
  In verband met de ervaren veiligheid van 

medewerkers en bezoekers is besloten 
beveiligers in te huren.  
In deze tussenrapportage worden de gevolgen 
voor 2018 incidenteel verwerkt. De structurele 
gevolgen zijn opgenomen in de begroting 
2019. 
Voor deze uitgaven worden hogere bijdragen 
van de gemeenten gevraagd. 
In de begroting 2019 staat geschreven dat het 
een keuze is van het nieuwe bestuur om deze 
post in de begroting 2019 te laten staan of dat 
andere keuzes gemaakt worden. 

          

  Verhoging bijdrage Barendrecht (39,26%) B 49.100       
  Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,48%) B 25.600       
  Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,26%) B 50.300       
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Nr Toelichting L/B 2018 2019 2020 2021 
9 Klantencontactcentrum 1 (KCC 1)  L -210.000       
  De uitgaven voor inhuur bij het KCC worden al 

langere tijd gemaakt, echter hiervoor zijn geen 
middelen meer beschikbaar. Als hierover op 
korte termijn geen besluit wordt genomen zal 
de reeds bestaande inhuur zo snel mogelijk 
moeten worden afgebouwd en dan zullen de 
wachttijden voor de burgers per direct gaan 
oplopen. 
In deze tussenrapportage worden de gevolgen 
voor 2018 incidenteel verwerkt. De structurele 
gevolgen zijn opgenomen in de begroting 
2019. 
Voor deze uitgaven worden hogere bijdragen 
van de gemeenten gevraagd. 
In de begroting 2019 staat geschreven dat het 
een keuze van het nieuwe bestuur is om deze 
post in de 1e tussenrapportage 2018 én in de 
begroting 2019 te laten staan of dat andere 
keuzes gemaakt worden. 

          

  Verhoging bijdrage Barendrecht (39,26%) B 82.400       
  Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,48%) B 43.000       
  Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,26%) B 84.600       
              

10 Strategisch business adviseurs domein 
financiën 

L -250.000       

  In het verbeterplan Financiën is € 250.000 voor 
4 jaar beschikbaar gesteld om een 
ontwikkeling te kunnen maken. Hiervoor is 
geen extra budget gevraagd aan de 
gemeenten. Dit bedrag is de afgelopen jaren 
betaald uit het tijdelijke overschot bij de  
kapitaallasten. De nieuw gecreëerde functie 
van Strategisch Business Adviseur voldoet aan 
de behoeften van de wethouders. Bij de 
evaluatie van het domein in november 2017 is 
dit nogmaals gebleken. Daarnaast is het 
domein Financiën vanaf de start van de BAR-
samenwerking belast met het opstellen van de 
P&C-producten van een ‘vierde’ bedrijf: de GR 
BAR. Dit vergt een substantieel tijdsbeslag.  
In deze tussenrapportage worden de gevolgen 
voor 2018 incidenteel verwerkt. De structurele 
gevolgen zijn opgenomen in de begroting 
2019. 
Voor deze uitgaven worden hogere bijdragen 
van de gemeenten gevraagd, waarbij is 
uitgegaan van een 1:1:1 - verdeling 
In de begroting 2019 staat geschreven dat het 
een keuze van het nieuwe bestuur is om deze 
post in de begroting 2019 te laten staan of dat 
andere keuzes gemaakt worden. 

          

  Verhoging bijdrage Barendrecht  B 83.300       
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Nr Toelichting L/B 2018 2019 2020 2021 
  Verhoging bijdrage Albrandswaard  B 83.300       
  Verhoging bijdrage Ridderkerk  B 83.400       
              

11 Concern Control L -100.000       
  Op 2 februari 2018 heeft het dagelijks bestuur 

van de GR BAR ingestemd met de tijdelijke 
vervanging van een langdurig zieke 
medewerker bij de afdeling Concern Control. 
Omdat het team zowel qua capaciteit als in 
budgettaire omvang zeer beperkt is, is er geen 
ruimte om het werk binnen het bestaande team 
of budget op te vangen.  
Voor deze uitgaven worden van de gemeenten 
hogere bijdragen gevraagd. 

          

  Verhoging bijdrage Barendrecht (39,26%) B 39.300       
  Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,48%) B 20.500       
  Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,26%) B 40.200       
            
  IV. Mutaties op basis van nieuwe informatie 

en verschuivingen tussen de  begrotingen 
van de GR BAR en de gemeenten 

          

12 Afdeling Mens & Werk - personeel van derden L 40.000 40.000 40.000 40.000 
  Dit betreft een budgetoverheveling van de GR 

BAR naar Ridderkerk. 
In verband met een teruglopende instroom bij 
de afdeling ‘Mens & Werk’ binnen de GR BAR 
kan deze afdeling de uit het bestek van 
Ridderkerk gehaalde werkzaamheden voor 
groenonderhoud  niet meer uitvoeren. Deze 
werkzaamheden moeten weer meegenomen 
worden in het bestek van Ridderkerk. dit gaat 
om € 40.000. Vanuit de afdeling ‘Mens & Werk’ 
wordt dit budget overgebracht naar de 
gemeente Ridderkerk.  
(dit werkt per saldo voor beide begrotingen 
budgettair neutraal uit) 

          

  Verlaging bijdrage Ridderkerk  B -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 
              

13 Afdeling accommodatiebeheer - loonkosten L -75.000 -160.000 -160.000 -160.000 
  De afdeling Accommodatiebeheer heeft al 

langer te maken met een bezettingstekort. In 
Barendrecht is het aantal accommodaties 
gegroeid. Daarnaast is ook de complexiteit van 
accommodaties toegenomen. De budgetten 
voor het onderhoud zijn de afgelopen jaren 
verhoogd, maar de personele capaciteit niet. 
Het tekort aan personeel heeft een structureel 
karakter gekregen en frustreert de dagelijkse 
uitvoering en het planmatige onderhoud. 
Besloten is het personeelsbestand zodanig 
aan te passen dat de taken van de afdeling 
uitgevoerd kunnen worden conform de 
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Nr Toelichting L/B 2018 2019 2020 2021 
vastgestelde beleidskaders. De lasten in 2018 
zijn € 75.000 en vanaf 2019 € 160.000 per 
jaar. De formatie-uitbreiding wordt gedekt door 
een hogere bijdrage van de gemeente 
Barendrecht (collegebesluit Barendrecht 10 
april 2018). 

  Verhoging bijdrage Barendrecht  B 75.000 160.000 160.000 160.000 
              

14 Afdeling Advies en programmering Beheer en 
Onderhoud - loonkosten (budget riolering) 

L -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 

  Dit betreft een budgetoverheveling van de drie 
gemeenten naar de GR BAR. 
Door de BAR-samenwerking vallen de 
onderhouds- en advieskosten voor riolering bij 
de drie gemeenten lager uit dan begroot.  
In de gemeentebegrotingen zijn kosten begroot 
voor het inhuren van aannemers voor 
onderhoudsklussen. Ook zijn er kosten begroot 
voor externe adviseurs voor riooltechnische 
adviezen. Maar de praktijk is dat die 
werkzaamheden worden uitgevoerd door 
medewerkers van de GR BAR. De uitgaven 
zitten dus in de BAR-begroting en daardoor 
zijn de uitgaven bij de gemeenten lager. 
Daarom worden nu vanuit de drie gemeenten 
budgetten voor riolering overgebracht naar de 
GR BAR ter dekking van deze salariskosten. 

          

  Verhoging bijdrage Barendrecht  B 60.000 60.000 60.000 60.000 
  Verhoging bijdrage Albrandswaard  B 30.000 30.000 30.000 30.000 
  Verhoging bijdrage Ridderkerk  B 60.000 60.000 60.000 60.000 
              

15 Afdeling advies Maatschappij - loonkosten L -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 
  Voor de gemeente Ridderkerk is een 

cultuurregisseur aangenomen. Hiervoor wordt 
van Ridderkerk een bijdrage ontvangen. 

          

  Verhoging bijdrage Ridderkerk  B 50.000 50.000 50.000 50.000 
              

16 Afdeling advies Maatschappij - loonkosten L -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 
  In Ridderkerk is het beheer en de exploitatie 

van de 15 sportaccommodaties begin 2018 
gegund aan de Stichting Sport en Welzijn. 
Vanuit het aanbestedingsvoordeel wordt 
structureel budget beschikbaar gesteld voor de 
invulling van een Accounthouder beheer en 
exploitatie sportaccommodaties. Dit wordt 
verzorgd binnen de GR BAR en hiervoor wordt 
van Ridderkerk een bijdrage ontvangen. 

          

  Verhoging bijdrage Ridderkerk  B 93.500 93.500 93.500 93.500 
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Nr Toelichting L/B 2018 2019 2020 2021 
17 Afdeling advies Ruimte - loonkosten L -155.700 -60.000 -60.000 -60.000 

  Dit betreft de inzet van een aantal 
medewerkers binnen de GR BAR waarvoor de 
gemeenten Albrandswaard en Ridderkerk 
middelen beschikbaar hebben gesteld aan de 
GR BAR. Het betreft voor Ridderkerk: een 
stedenbouwkundige & assistent stedenbouw 
voor het Integraal Accommodatie Plan en de 
Omgevingsvisie, een stedenbouwkundige voor 
het project Centrum Ridderkerk en een 
programmamanager regionaal programma 
duurzaamheid bedrijventerrein Nieuw-
Reijerwaard. Voor Albrandswaard betreft het 
een projectleider ruimtelijke ordening en 
marktinitiatieven. Deze laatste is structureel, 
de overige zijn incidenteel in 2018. 

         

  Verhoging bijdrage Albrandswaard  B 60.000 60.000 60.000 60.000 
  Verhoging bijdrage Ridderkerk  B 95.700 0 0 0 
            

18 Regionale samenwerking duurzaamheid - 
personeel van derden 

L 
-50.000 

      

  Ten behoeve van de gemeente Ridderkerk 
wordt de formatie voor duurzaamheid 
incidenteel voor 2018 uitgebreid met € 50.000. 
Hiervoor wordt van Ridderkerk een bijdrage 
ontvangen. 

        

  Verhoging bijdrage Ridderkerk  B 50.000       
           

19 Loonkosten afdelingen Toezicht en 
Handhaving en Facilitaire zaken / Voorziening 
personeel 

L 124.000 27.000     

  In de rekening 2017 is een voorziening 
personeel gevormd voor de financiële 
consequenties van de afspraken die met een 
aantal medewerkers zijn gemaakt over 
vervroegde pensionering en begeleide 
uitdiensttreding. Die financiële consequenties 
zijn door het vormen van de voorziening in één 
keer ten laste van 2017 gekomen. Dit op 
voorspraak van onze accountant. De 
betreffende uitgaven lopen tot en met mei 
2019. Echter, die uitgaven zijn ook opgenomen 
in de reguliere begroting 2018. Deze - door het 
vormen van de voorziening - nu dubbele 
ramingen worden afgeraamd en via de 
gemeentelijke bijdragen teruggegeven aan de 
gemeenten. 

        

  Verlaging bijdrage Barendrecht (39,26%) B -48.700 -10.600     
  Verlaging bijdrage Albrandswaard (20,48%) B -25.400 -5.500     
  Verlaging bijdrage Ridderkerk (40,26%) B -49.900 -10.900     
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Nr Toelichting L/B 2018 2019 2020 2021 
20 Omgevingswet L 356.300 -143.000 -282.000 -49.000 

  In 2017 heeft de Tweede Kamer besloten om 
de inwerkingtreding van de Omgevingswet uit 
te stellen naar 1 januari 2021, waarmee de 
invoeringsdatum 1,5 jaar opschuift. De 
uitvoering van het programma is hierop 
aangepast door de opgave opnieuw te plannen 
voor deze langere periode, waarbij de 
beschikbare jaarlijkse budgetten worden 
aangepast. 
Met het toegezegde programmabudget kan 
ondanks de langere periode het vastgestelde 
programma worden uitgevoerd. Het restant ad 
€ 141.000 uit 2017 is meegenomen in deze 
herverdeling van het programmabudget over 
de jaarschijven 2018 t/m 2021. (zie hierna bij 
de doorgeschoven prestaties) 
Na de herverdeling zijn de volgende budgetten 
beschikbaar: 
2018: € 270.000 
2019: € 328.000 
2020: € 328.000 
2021: €   95.000 
(Bij de verdeling over de gemeentelijke bijdragen wordt 
nog opgemerkt dat Albrandswaard en Ridderkerk al eerder 
structureel middelen  beschikbaar hadden gesteld voor de 
Omgevingswet. In Barendrecht gebeurt dat in de 1e 
tussenrapportage 2018 en de Voorjaarsnota 2019. Onder 
voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring in Barendrecht is 
dit al verwerkt in deze tussenrapportage van de GR BAR) 

  

      
   Verlaging en verhogingen bijdrage 

Barendrecht  
B -142.500 132.000 132.000 38.000 

  Verlaging en verhogingen bijdrage 
Albrandswaard 

B -72.300 4.000 53.000 3.000 

  Verlaging en verhogingen bijdrage Ridderkerk B -141.500 7.000 97.000 8.000 
            

21 V. Drie doorgeschoven prestaties         
  In de rekening 2017 van de GR BAR zaten drie 

zogeheten door te schuiven prestaties. Die 
posten sloten met overschotten omdat de 
afgesproken werkzaamheden nog niet volledig 
waren uitgevoerd en doorschuiven naar 2018.  
Maar de afspraak is dat de GR BAR geen 
budget mag doorschuiven naar volgende jaren. 
Ieder jaar wordt het rekeningsaldo verrekend 
met de gemeenten / de gemeentelijke 
bijdragen.  
Om het toch mogelijk te maken de door de 
raden beschikbaar gestelde budgetten ook in 
2018 te kunnen gebruiken is aan de 
gemeenten gevraagd bij hun jaarrekeningen 
deze drie overschotten als doorgeschoven 
prestaties te behandelen en door te schuiven 
naar 2018.  Dan schuift het overschot via de 
resultaatbestemming bij de rekeningen 2017 
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Nr Toelichting L/B 2018 2019 2020 2021 
van de gemeenten door naar 2018 en kunnen 
ze het in 2018 opnieuw ter beschikking stellen 
aan de GR BAR. Dat gebeurt in deze 1e 
tussenrapportage 2018. 

  Het gaat om de volgende drie posten:         
a Implementatie van de Omgevingswet L -141.300       
  Verhoging bijdrage Barendrecht  B 56.500       
  Verhoging bijdrage Albrandswaard  B 28.300       
  Verhoging bijdrage Ridderkerk  B 56.500       
             
b Resultaatgerichte inkoop jeugdzorg L -147.400       
  Verhoging bijdrage Barendrecht  B 58.800       
  Verhoging bijdrage Albrandswaard  B 29.600       
  Verhoging bijdrage Ridderkerk  B 59.000       
             
c Afvalbeleidsplan Ridderkerk (betreft alleen de 

gemeente Ridderkerk).  
L -35.000       

  Verhoging bijdrage Ridderkerk  B 35.000       
            
  VI. Verzamelpost kleine mutaties         

22 Voor de tussenrapportages  geldt een 
rapportagegrens van € 25.000. Toch volgt 
hieronder een aantal posten die daaronder 
blijven, maar die toch zijn opgenomen. 
Sommige betreffen de uitvoering van B&W-
besluiten. En bij andere gaat er geld van de 
gemeenten naar de GR BAR en voor een goed 
budgetbeheer is het noodzakelijk dat goed in 
beeld te hebben. Omdat het kleine posten zijn 
worden ze gecomprimeerd in deze 
verzanelpost opgenomen. 

          

a Informatiemanagement - zorgmail L -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 
  De drie colleges hebben ingestemd met de 

introductie en het gebruik van Zorgmail. Dit 
introduceert veilig elektronisch 
berichtenverkeer met huisartsen en andere 
zorgprofessionals, vereenvoudigt de 
uitwisseling van cliëntgegevens, vermindert 
administratieve lasten en er wordt beter 
voldaan aan de Europese privacywetgeving. 
Hiervoor wordt van de drie gemeenten een 
bijdrage ontvangen op basis van de 
afgesproken procentuele verdeelsleutel. 

          

b Afdeling verstrekkingen maatschappij - 
personeel van derden 

L -18.800       

  Er wordt budget overgeheveld vanuit de drie 
gemeenten naar de GR BAR om tijdelijke 
ondersteuning op het gebied van administratie 
en preventie voor de schulddienstverlening te 
bekostigen. (hiervoor wordt van de drie 
gemeenten een bijdrage ontvangen en per 

          



 

 

16 

 

Nr Toelichting L/B 2018 2019 2020 2021 
saldo werkt het voor alle vier de begrotingen 
budgettair neutraal uit) 

c Vennootschapsbelasting L 24.000 0 24.000 24.000 
  Op dit moment is de door de GR BAR 

verschuldigde vennootschapsbelasting begroot 
op € 55.000. Op basis van de meest recente 
gegevens (de definitieve aangifte Vpb 2016) 
kan dit worden verlaagd naar € 21.000. Dit 
betekent een structureel voordeel van  
€ 34.000. 
Voor de inhuur van externe expertise is er 
jaarlijks € 15.000 begroot. Op basis van de 
laatste verwachtingen wordt dit structureel met 
€ 10.000 bijgeraamd en incidenteel in 2019 
met € 34.000. De jaarlijkse verhoging van  
€ 10.000 is nodig om het reguliere 
aangifteproces goed te laten begeleiden en in 
2019 is er naar  verwachting veel afstemming 
met de belastingdienst nodig. Deze (per saldo 
een) meevaller wordt verrekend 
(teruggegeven) via de gemeentelijke bijdragen. 

        

d Afdeling Materieel - onderhoud 
gereedschappen 

L -3.900 -4.100 -4.100 -4.100 

  Dit betreft een budgetoverheveling van 
Albrandswaard naar de GR BAR. 
Het materieel van de drie gemeenten is 
ondergebracht bij de GR BAR. Bij de 
gemeente Albrandswaard is destijds het 
budget voor onderhoud van gereedschappen 
voor de openbare ruimte blijven staan. In deze 
tussenrapportage wordt dat alsnog 
overgebracht naar de GR BAR. 
(dit wordt verrekend met de bijdrage van 
Albrandswaard en werkt per saldo voor beide 
begrotingen budgettair neutraal uit) 

          

e Afdeling Mens & Werk - personeel van derden L 21.000 21.000 21.000 21.000 
  Dit betreft een budgetoverheveling van de GR 

BAR naar Albrandswaard. 
In verband met een teruglopende instroom bij 
de afdeling ‘Mens & Werk’ binnen de GR BAR 
kan deze afdeling de uit het bestek van 
Albrandswaard gehaalde werkzaamheden voor 
straatreiniging niet meer uitvoeren. Deze 
werkzaamheden moeten weer meegenomen 
worden in het bestek van Albrandswaard. De 
kosten bedragen € 21.000. Vanuit de afdeling 
‘Mens & Werk’ wordt dit budget overgebracht 
naar de gemeente Albrandswaard. 
(dit wordt verrekend met de bijdrage van 
Albrandswaard en werkt per saldo voor beide 
begrotingen budgettair neutraal uit) 
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Nr Toelichting L/B 2018 2019 2020 2021 
f Afdeling vakondersteuning Maatschappij - 

loonkosten 
L -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 

  Albrandswaard stelt structureel € 3.000 
beschikbaar voor de uitvoering van de nieuwe 
regeling schoolkosten voortgezet onderwijs ten 
behoeve van armoedebestrijding onder 
kinderen. De uitvoering wordt verzorgd door de 
GR BAR. Hiervoor wordt van de gemeente 
Albrandswaard een bijdrage ontvangen. 

          

g Afdeling Materieel - brandstof en olie 
voertuigen 

L -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 

  Dit betreft een budgetoverheveling van 
Ridderkerk naar de GR BAR. 
Het materieel van de drie gemeenten is 
ondergebracht bij de GR BAR. Bij de 
gemeente Ridderkerk is destijds (bij de 
oprichting van de GR BAR) het budget voor de 
brandstoffen van de voertuigen bij de 
begraafplaatsen blijven staan. In deze 
tussenrapportage wordt dat alsnog 
overgebracht naar de GR BAR. 
(dit wordt verrekend met de bijdrage van 
Ridderkerk en werkt per saldo voor beide 
begrotingen budgettair neutraal uit) 

          

h Afdeling Materieel - onderhoud zoutstrooiers L -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 
  Dit betreft een budgetoverheveling van 

Ridderkerk naar de GR BAR. 
Het materieel van de drie gemeenten is 
ondergebracht bij de GR BAR. Bij de 
gemeente Ridderkerk is destijds (bij de 
oprichting van de GR BAR) het budget voor 
het onderhoud van de zoutstrooiers blijven 
staan. In deze tussenrapportage wordt dat 
alsnog overgebracht naar de GR BAR. 
(dit wordt verrekend met de bijdrage van 
Ridderkerk en werkt per saldo voor beide 
begrotingen budgettair neutraal uit) 

          

i Afdeling frontoffice - loonkosten L -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 
  Dit betreft de structurele invulling van de rol 

van een gastheer in de huiskamer van het 
gemeentehuis van Ridderkerk. Hiervoor wordt 
van Ridderkerk een bijdrage ontvangen. 

          

              
  Bijdrage Barendrecht  B 200 2.100 -7.300 -7.300 
  Bijdrage Albrandswaard  B -14.100 -12.800 -17.700 -17.700 
  Bijdrage Ridderkerk  B 50.600 52.800 43.100 43.100 
              

  Totaal    0 0 0 0 
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2. Uren verrekenen BAR - rapportage 2018 januari t/m februari 
Uren schrijven 
Om te bepalen in welke mate er voor de maatwerkpakketten voor de afzonderlijke gemeenten is 
gewerkt, is met ingang van 2014 het uren schrijven ingevoerd. Dit is puur bedoeld om in beeld te 
brengen of iemand uren heeft gemaakt voor een afzonderlijke gemeente of voor de GR BAR 
gezamenlijk. Als er voor een afzonderlijke gemeente is gewerkt, betreft het maatwerk, voor de GR 
BAR is het standaard werk. Deze verdeling wordt vervolgens gebruikt voor een jaarlijkse afrekening 
tussen de gemeenten. 
In deze tussenrapportage zijn de gegevens over de eerste twee maanden van 2018 opgenomen. 
Het verschil in besteding van uren tussen standaard (kolom BAR) en maatwerk (kolommen B, A en R) 
ziet er als volgt uit: 

Periode: 

Te besteden uren t/m periode standaard
BAR Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk

BBO/RT 478                1.826        3.585              2.778      8.667                 
Concerncontrol 2.242             -           -                  -         2.242                 
Domein BAR@Work 33.164           62             56                   1.524      34.805               
Domein Beheer & Onderhoud 25.258           6.713        2.239              4.715      38.926               
Domein Financien 7.419             940           725                 1.692      10.776               
Domein Maatschappij 12.320           8.639        5.282              10.779    37.020               
Domein Publiek 16.192           430           -                  -         16.622               
Domein Ruimte 1.783             9.656        3.699              7.498      22.636               
Domein Strategie 1.291             1.253        242                 1.619      4.404                 
Domein Veiligheid 10.745           1.054        658                 967        13.424               
Eindtotaal 110.893          30.572      16.486             31.571    189.522             

59% 16% 9% 17%
Geen rekening gehouden met eventuele pieken in seizoenen, vakantieperiode, hoger of lager gemiddeld ziekteverzuim etc.

Geschreven uren t/m periode standaard
BAR Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk

BBO/RT 478                1.826        3.585              2.778      8.667                 
Concerncontrol 2.242             -           -                  -         2.242                 
Domein BAR@Work 33.164           62             56                   1.524      34.805               
Domein Beheer & Onderhoud 25.258           6.713        2.239              4.715      38.926               
Domein Financien 7.715             701           960                 1.504      10.880               
Domein Maatschappij 12.320           8.639        5.282              10.779    37.020               
Domein Publiek 16.192           430           -                  -         16.622               
Domein Ruimte 2.219             8.912        3.710              8.002      22.844               
Domein Strategie 2.641             440           39                   1.285      4.404                 
Domein Veiligheid 10.745           1.054        658                 967        13.424               
Eindtotaal 112.976          28.775      16.530             31.553    189.834             

60% 15% 9% 17%

Verschil te besteden en daad-
werkelijk geschreven 2.082             -1.796       44                   -18         312                    
correctie teveel geschreven uren -186               -47           -27                  -52         -312                   
Afwijking op totaalniveau in 
uren 1.897             -1.843       17                   -70         

maatwerk

maatwerk

jan. t/m feb. 2018

TOTAAL

TOTAAL

exclusief verrekening op basis 
van aantallen cliënten
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Toelichting 
Er wordt bij de te besteden uren uitgegaan van een gemiddeld aantal productieve uren per fte van 
1.450 per jaar. In de praktijk kan het voorkomen dat er minder uren geschreven zijn, bijvoorbeeld 
doordat iemand op vakantie was of ziek was. Deze uren worden in een correctieregel meegenomen 
en voorlopig naar rato van de wel gemaakte uren verdeeld over de vier bedrijven. Uiteindelijk zal op 
jaarbasis een compleet beeld te maken zijn.  
De uren die meer of minder aan maatwerk voor een gemeente besteed zijn worden verrekend met 
de betreffende gemeente. De uren die in plaats van aan maatwerk extra aan gezamenlijke BAR-
projecten zijn besteed (onder de kolom BAR), worden volgens de afgesproken verdeelsleutel in 
rekening gebracht bij de drie gemeenten.  
 
De eerste maanden van 2018 laten eenzelfde beeld zien als in de voorgaande perioden en jaren: er is 
meer gezamenlijk aan BAR-brede projecten besteed en er zijn minder uren besteed aan projecten 
voor Barendrecht. 
 
Verdeelsleutel 
Voor het verrekenen van de standaard werkzaamheden is een verdeelsleutel afgesproken op basis 
van de ingebrachte budgetten. Dit percentage wordt jaarlijks opnieuw berekend op basis van de op 1 
januari van het betreffende jaar ingebrachte budgetten. 
 
Voor het jaar 2018 is de verdeelsleutel als volgt: 
Barendrecht 39,26% 
Albrandswaard 20,48% 
Ridderkerk 40,26% 
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3. Prestatiegegevens kwartaal 1 2018   
Bij de herijking van de doelstellingen van de GR BAR in 2016 zijn op drie hoofdthema’s 
prestatieafspraken gemaakt: we bieden excellente dienstverlening, tegen acceptabele kosten met 
een kwalitatief deskundige en robuuste organisatie. Deze doelstellingen zijn vertaald in elf 
prestatieafspraken, die zijn onderverdeeld in zeventien indicatoren.  
 
Over de voortgang van deze indicatoren wordt gerapporteerd in de planning & controlcyclus 
(tussenrapportage en jaarstukken). In deze tussenrapportage zijn de resultaten van het eerste 
kwartaal 2018 opgenomen. Niet alle indicatoren hebben kwartaalcijfers, sommige worden eenmaal 
per jaar gemeten. 
In de grafieken is met een blauwe lijn opgenomen wat onze norm is. In een aantal gevallen zien we 
deze lijn veranderen van 2016 naar 2017, omdat voor 2017 de norm scherper is gesteld. 
Omdat in het ene geval boven de norm-lijn blijven het streven is en in het andere geval juist onder de 
lijn blijven, is de realisatie weergegeven met een gekleurde lijn. “groen” wil zeggen dat de norm 
wordt gehaald, “oranje” wil zeggen dat de norm (nog) niet wordt gehaald. Wanneer de realisatie van 
de norm echt fors achter blijft, is de lijn in “rood” weergegeven. 
 

 

  
 

 

 

 
 

       
landelijk

norm gem.
Barendrecht

Ridderkerk

Waardering algehele dienstverlening 
(Waarstaatjegemeente.nl)

7,5

7,1

6,9

6,7
Albrandswaard 6,8

realisatie
2017
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Indicator Norm 2017 Realisatie 
2015 

Realisatie 
2016 

Realisatie 
2017 

Realisatie 
2018 
KW1 

  

Waardering algehele dienstverlening     

(Waarstaatjegemeente.nl) 

>7,5 (eigen 
norm) 
gem.  
Gemeenten: 
6,7  

7,1 (BD) 6,9 (RK) 
7,1 (BD) 
6,9 (RK) 
6,8 (AW) 

n.v.t. 

 

Tevredenheid cliënten Wmo/werk en  

inkomen/jeugdhulp  
7,0 - 6,8 n.n.b. n.v.t. 

 

Wachttijd aan de telefoon <30 sec. - - 28 35 

 

Wachttijd aan de balie (met afspraak) 90%  < 5 
min. - - 75% 92% 
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Uitleg 
Bovenstaande indicatoren zijn afkomstig uit de in maart 2016 door het algemeen bestuur van de GR 
BAR vastgestelde notitie “Herijking BAR doelstellingen”. De drie hoofddoelstellingen van de GR BAR, 
te weten excellente dienstverlening, tegen acceptabele kosten met een kwalitatief deskundige en 

Betaaltermijn facturen  90% binnen 
30 dagen 86% 89% 91% 

 Geen 
gegevens 
beschik-

baar 

 

Afhandeltermijn bezwaarschriften  90% binnen 
12 weken 83% 73% 85% 88% 

 

Aanvragen Levensonderhoud (participatiewet) 

95% binnen 
termijn 

87% 84% 86% 91% 

 
Aanvragen Wmo 89% 96% 90% 87% 

 

Aanvragen WABO-vergunningen in ontw. in ontw. 98% - 

 

Subsidieaanvragen in ontw. in ontw. 88% 96% 

 

Meldingen openbare ruimte in ontw. in ontw. in ontw. in ontw. 

 

Budgetafwijking BAR-begroting op totaalniveau  < 1% 0,04% 0,03% -1,07% n.v.t. 

 

Taakstelling (ingeboekte 5 miljoen) wordt  

gerealiseerd 
100% 41% 72% 100% 100% 

 

Goedkeurende controleverklaring accountant 100% ja ja nee n.v.t. 

 

Percentage medewerkers zonder vervanger  <19% 15% 10,1% 10,5% n.v.t. 

 

Gemiddelde bezetting in fte per specifieke functie  >2,38 3,17 3,8 4,1 n.v.t. 

 

percentage specifieke functies >75% 77% 78% 77% n.v.t. 

 



 

 

24 

 

robuuste organisatie, zijn hierin vertaald naar zo concreet mogelijke prestatieafspraken. Aan deze 
prestatieafspraken zijn vervolgens meetbare indicatoren en normen gekoppeld: 
 
Doelstelling Prestatieafspraken Indicator 

Excellente dienst-
verlening 

De klant staat centraal voor ons. We zorgen voor kwalitatief 
goede producten met een goede service en persoonlijke 
benadering 

  Waardering algehele dienstverlening 
(Waarstaatjegemeente.nl)

  Tevredenheid cliënten Wmo/werk en 
inkomen/jeugdhulp (nulmeting vindt 
momenteel plaats)

We zorgen ervoor dat de wachttijd aan de telefoon zo kort 
mogelijk is   Wachttijd aan de telefoon

We zorgen ervoor dat de wachttijd aan de balie zo kort 
mogelijk is   Wachttijd aan de balie (met afspraak)

Onze leveranciers worden zo snel mogelijk betaald    Betaaltermijn facturen 

We handelen bezwaarschriften zo snel mogelijk af   Afhandeltermijn bezwaarschriften 

We beantwoorden alle klantvragen zo snel mogelijk  

  Afwikkeling klantvragen:

o Aanvragen Wet Werk & Bijstand 

o Aanvragen Wmo 

o Aanvragen vergunningen 

o Subsidieaanvragen 

o Meldingen openbare ruimte 

Acceptabele kosten 

We organiseren de samenwerking binnen de door de 
gemeenten beschikbaar gestelde budgetten. Uitgangspunt is 
een meerjarig sluitende exploitatie  

  Budgetafwijking BAR-begroting op 
totaalniveau 

We realiseren de ingeboekte taakstelling (10% bezuiniging)   Taakstelling (ingeboekte 5 miljoen) 
wordt gerealiseerd

We zorgen voor een transparante en getrouwe financiële 
administratie 

  Goedkeurende controleverklaring 
accountant GR BAR en drie gemeenten

Kwalitatief deskundige, 
robuuste organisatie  

We zorgen ervoor dat onverwacht vertrek of ziekte van een 
collega gemakkelijk kan worden opgevangen 

  Percentage medewerkers zonder 
vervanger 

  Gemiddelde bezetting in fte per 
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Doelstelling Prestatieafspraken Indicator 

specifieke functie 

We zorgen voor deskundigheid in de eigen organisatie   percentage specifieke functies

 
•  Waardering algehele dienstverlening (Waarstaatjegemeente.nl) 
Dit is een van de cijfers vanuit Waarstaatjegemeente.nl. Naast dit cijfer zijn er ook nog diverse 
andere die iets zeggen over de tevredenheid van de klant over de dienstverlening. Waar relevant 
zullen we deze ook vermelden. De norm was in 2016 7,2 en is voor 2017 opgehoogd naar 7,5. 
 
•  Tevredenheid cliënten Wmo/werk en inkomen/jeugdhulp  
De tevredenheid van cliënten in het sociaal domein wordt apart gemeten.  
 
•  Wachttijd aan de telefoon en wachttijd aan de balie  
We streven naar korte wachttijden. Voor telefonie is de norm in 2017 aangescherpt van 60 seconden 
naar 30 seconden. 
 
•  Betaaltermijn facturen  
We willen dat onze leveranciers zo snel mogelijk worden betaald. 
 
•  Afhandeltermijn bezwaarschriften  
We behandelen bezwaarschriften zo snel mogelijk. De norm is dat minimaal 90% van de 
bezwaarschriften binnen 12 weken is afgehandeld. 
 
•  Afwikkeling klantvragen 
Ook klantvragen, zoals aanvragen Wet Werk & Bijstand, Wmo, vergunningen, subsidieaanvragen en 
meldingen openbare ruimte willen we zo snel mogelijk beantwoorden. De norm voor deze vragen is 
ook verhoogd: in 2016 moest minimaal 90% van de vragen binnen de termijn behandeld zijn, voor 
2017 is dit 95%. 
 
•  Budgetafwijking BAR-begroting op totaalniveau  
Uitgangspunt is een meerjarig sluitende exploitatie, waarbij de afwijking in de jaarrekening ten 
opzichte van de begroting niet meer dan 1% mag zijn. 
 
•  Taakstelling (ingeboekte € 5 miljoen) wordt gerealiseerd 
Bij de start van de GR BAR is een taakstelling meegegeven door de drie gemeenten. Deze behelst een 
bezuiniging van € 5 miljoen op de totale kosten, die in drie jaar gerealiseerd moet worden (in 2017 
100%). 
 
•  Goedkeurende controleverklaring GR BAR en drie gemeenten 
We zorgen voor een getrouwe en transparante financiële administratie. De accountant geeft zijn 
oordeel bij de jaarrekening af middels een controleverklaring. 
 
•  Percentage medewerkers zonder vervanger  
Met medewerkers zonder vervanger worden medewerkers bedoeld die op hun afdeling als enige 
medewerker een specifieke functie vervullen. Zij hebben dus geen vervanger. Hoe minder 
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medewerkers zonder vervanger de organisatie heeft, hoe beter men in staat is ziekte en onverwacht 
vertrek (tijdelijk) op te vangen. 
 
•  Gemiddelde bezetting in fte per specifieke functie  
Medewerkers die conform het functiegebouw (HR21) dezelfde algemene functie hebben, maar 
werken op verschillende afdelingen, hebben over het algemeen niet dezelfde kennis en 
vaardigheden. Een adviseur bij personeelszaken heeft andere kennis en vaardigheden nodig dan een 
adviseur bij financiën. We kijken daarom ook naar de bezetting per specifieke functie. Hoe meer 
medewerkers er zijn in een bepaalde specifieke functie, hoe minder kwetsbaarheid er is op dat 
specifieke vakgebied. 
 
•  percentage specifieke functies 
Hoe meer specifieke functies er zijn, hoe meer deskundigheid en expertise er is in de organisatie. 
 
1e kwartaal 2018 
We hebben blijvend aandacht voor de indicatoren en waar nodig wordt actie ondernomen om de 
prestaties bij te sturen. Ook de indicatoren waarvan we op dit moment nog niet de norm halen, laten 
over het algemeen een stijgende lijn zien. Dit is overeenkomstig het landelijke beeld, waarbij de 
trend is dat resultaten  na de start van de samenwerking eerst afnemen en daarna toenemen. 
Daarnaast blijft het lastig om cijfers te vergelijken met eerdere jaren, omdat er externe factoren van 
invloed kunnen zijn. Bijvoorbeeld: vragen waarvoor inwoners naar het gemeentehuis komen zijn in 
de loop der jaren complexer geworden en vragen meer maatwerk. Hetzelfde geldt voor het 
behandelen van bezwaren. 
Daarnaast zegt een indicator niet altijd iets over de kwaliteit en waardering door de inwoners. 
Iemand die zonder afspraak bij de balie staat en snel en goed wordt geholpen zal een goede 
waardering hebben. Dit kan wel leiden tot een langere wachttijd dan 5 minuten bij de balie voor 
andere klanten met een afspraak. En omgekeerd: als iemand snel wordt geholpen, maar niet met het 
juiste antwoord is de afhandelingstermijn wel gehaald, maar zal de klant niet tevreden zijn.  
De prestatiegegevens moeten dus altijd met enige nuance worden bekeken. 
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4. Voortgang investeringsschema 2018    
 

Investeringen
begroting 

2018

doorge-
schoven 1e 
tussenrap-

portage 
2017

doorge-
schoven 2e 
tussenrap-

portage 
2017

overboeking 
jaarekening 

2017

investering-
en  begin 

2018

mutaties 
1e 

tussenrap-
portage  

2018

investering-
en 2018 na 

1e 
tussenrap-

portage  
2018

werkelijke 
uitgaven 

2018

restant 
geraamde 

investering-
en 2018

 Bestelwagen Citroën Berlingo 30.000 30.000 30.000 0 30.000
Pick up Volkswagen LT35 38.000 38.000 38.000 0 38.000
Bestelbus Volkswagen LT35A 38.000 38.000 38.000 0 38.000

1 Vervangen Stuer tractor M952H 2WD 0 49.500 49.500 0 49.500
RK2014 Landrover P93 48-VG-JB 14.100 14.100 14.100 0 14.100

1 Kleintransporter Leibus S816 0 49.000 49.000 0 49.000
1 Kleintransporter Leibus S817 0 49.000 49.000 0 49.000
2  Zoutoplosser 14.100 14.100 25.900 40.000 0 40.000
3 Aanhang zoutstrooier fietspaden-1 30.000 30.000 -30.000 0 0
3 Aanhang zoutstrooier fietspaden-2 30.000 30.000 -30.000 0 0

Calciumtank 40.000 40.000 40.000 0 40.000
Grote strooier 45.000 45.000 45.000 0 45.000
Kleine opzetstrooiers (3x) 90.000 90.000 90.000 0 90.000
Kleine padenstrooiers (2x) 20.000 20.000 20.000 0 20.000
Opzetstrooiers (2x) 57.900 57.900 57.900 0 57.900

4 Kleine opzetstrooier 1x 0 35.000 35.000 0 35.000
Schui f 36.400 36.400 36.400 0 36.400

5 Winterdienstmachines (8x) 0 215.000 215.000 0 215.000
6 Klein motori sch tuingereedschap 0 50.000 50.000 0 50.000
7 Ongekentekende voertuigen 0 90.000 90.000 26.000 64.000
8 Kolkenzuiger 0 225.000 225.000 0 225.000
9 Bromfietsen (6x) 0 21.000 21.000 0 21.000

Tractor begraafplaats 55.000 55.000 55.000 0 55.000
10 Investeringen begraafplaatsen 0 50.000 50.000 0 50.000

Vorkheftruck Werf Londen 30.000 30.000 30.000 24.500 5.500
Vervanging Citroen 30.000 30.000 30.000 0 30.000
Vervangen 3x Toyota Dyna 96.000 96.000 96.000 0 96.000
Totaal Materieel 0 0 609.500 85.000 694.500 799.400 1.493.900 50.500 1.443.400

Kantoorautomatisering specials 40.000 40.000 40.000 25.400 14.600
Uitbreiding storage BAR dubbel data centre 100.000 100.000 -20.000 80.000 0 80.000

11 Nieuwe telefooncentrale 100.000 100.000 -100.000 0 0
12 Thin client pilot project 200.000 200.000 -175.000 25.000 0 25.000
12 BAR Backup infrastructuur (Hardware + Software) 50.000 50.000 20.000 70.000 0 70.000
12 Mobiele telefoontoestellen (Smart phone) 0 125.000 125.000 0 125.000

Vervanging en uitbreiding serverpark (geen data 
opslag) 50.000 50.000 50.000 24.700 25.300
Beveil igingsmaatregelen (o.a. Firewall) 150.000 150.000 150.000 0 150.000
Noodstroomvoorziening 30.000 30.000 -10.000 20.000 0 20.000
Vervanging Wifi infrastructuur 60.000 60.000 65.000 125.000 0 125.000

12 Netwerkbeveiliging 0 150.000 150.000 0 150.000
12 Cloud infrastructuur 150.000 150.000 -130.000 20.000 0 20.000

Werkplek vervanging 100.000 100.000 50.000 150.000 1.200 148.800
12 Vervanging alle SAN netwerkcomponenten 75.000 75.000 25.000 100.000 0 100.000

Innovatie 25.000 25.000 25.000 300 24.700
Vervanging externe toegang (plaats/tijd 
onafhankelijk werken) 50.000 50.000 -50.000 0 0
Totaal Automatisering 930.000 0 250.000 0 1.180.000 -50.000 1.130.000 51.600 1.078.400

13 Gegevenshuishouding 175.000 175.000 -95.000 80.000 1.800 78.200
Informatieveiligheid en privacy 50.000 50.000 50.000 100.000 38.400 61.600
Data gedreven 93.800 93.800 93.800 600 93.200
Zaakgericht werken 0 0 0 28.200 -28.200
Makkelijk digitaal 125.000 125.000 25.000 150.000 17.000 133.000
GDI & architectuur 62.500 62.500 37.500 100.000 32.300 67.700
Omgevingswet 25.000 25.000 -25.000 0 0
Besparing en complexiteitsreductie 93.700 93.700 -37.500 56.200 0 56.200

14 Allocatie t.b.v. innovatie en nieuwe thema's 450.000 450.000 -300.000 150.000 0 150.000
Opstellen informatie(beleids)plannen 0 25.000 25.000 0 25.000
Digitale duurzaamheid 0 40.000 40.000 0 40.000
Procesoptimalisatie 0 25.000 25.000 0 25.000
Open data 15.000 15.000 5.000 20.000 0 20.000
Totaal Informatiemanagement 1.090.000 0 0 0 1.090.000 -250.000 840.000 118.300 721.700  
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1 2 3 4 5=1+2+3+4 6 7=5+6 8 9=7-8

Investeringen
begroting 

2018

doorge-
schoven 1e 
tussenrap-

portage 
2017

doorge-
schoven 2e 
tussenrap-

portage 
2017

overboeking 
jaarekening 

2017

investering-
en  begin 

2018

mutaties 
1e 

tussenrap-
portage  

2018

investering-
en 2018 na 

1e 
tussenrap-

portage  
2018

werkelijke 
uitgaven 

2018

restant 
geraamde 

investering-
en 2018

Instal laties werf Londen 7.600 7.600 7.600 0 7.600
0 0 0 7.600 7.600 0 7.600 0 7.600

BHV piepers 10.000 10.000 10.000 0 10.000
Audio visuele middelen 50.000 50.000 50.000 0 50.000
Vervanging keukenapparatuur/witgoed 60.000 10.000 70.000 70.000 0 70.000
Vervanging bureaustoelen 20.000 20.000 20.000 20.000
Vervanging vergaderstoelen 22.200 22.200 22.200 0 22.200
Doorontwikkelen kantoorinrichting (gezonde 
kantooromgeving) 100.000 100.000 100.000 0 100.000
Vervanging bureaus  180.000 180.000 180.000 0 180.000

Vervanging meubilair hubs en bedrijfsrestaurants 50.000 50.000 50.000 0 50.000
Totaal Informatie facilitaire zaken 460.000 0 0 42.200 502.200 0 502.200 0 502.200

Totaal generaal 2.480.001 1 859.502 134.802 3.474.300 499.403 3.973.700 220.404 3.753.300  
 
Toelichting bij investeringsschema 
1 Vervangen Stuer tractor en Kleintransporter Leibus S816 en S817 

Deze investeringen waren al geraamd in 2017 maar zijn (conform de nota activabeleid) bij 
het opstellen van de jaarrekening 2017 afgevoerd omdat de budgetten in de rekening 2016 
ook al waren doorgeschoven, dat  mag maar één keer. Maar omdat de aanschaf noodzakelijk 
is worden de kredieten in deze tussenrapportage opnieuw aangevraagd. Daarbij zijn de 
kredieten voor  de Leibussen met € 19.000 per voertuig verhoogd om ze te kunnen 
verduurzamen (elektrische voertuigen). (de dekking hiervoor is gevonden door bij de 
jaarrekening 2017 de twee (restant-)kredieten voor grafinstallatie en -bekisting te laten 
vervallen.) 
 

2 Zoutoplosser 
Het krediet wordt verhoogd. De inrichting van het vullen van de tanks wordt anders om "nat" 
te kunnen strooien. Hiervoor wordt er nu per voertuig een vulpunt gerealiseerd zodat het 
vullen makkelijker wordt en de voorbereiding op een strooiactie efficiënter verloopt. 
 

3 Aanhang zoutstrooiers fietspaden (2x) 
Deze 2 kredieten waren in de 2e tussenrapportage 2017 doorgeschoven naar 2018 omdat de 
verwachting was dat ze niet meer uitgegeven zouden worden in 2017. Dat is echter toch 
gebeurd en de uitgaven zijn verantwoord in de rekening 2017. Daarom worden deze 
kredieten nu afgevoerd. 
 

4 Kleine opzetstrooier 
Dit gaat om de vervanging van een zoutstrooier. 

5 Winterdienstmachines (8x) 
De gemeenten hebben als wegbeheerder de verplichting de wegen (bij gladheid) begaanbaar 
te houden, hiervoor zijn winterdienstmachines noodzakelijk. 
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6 Klein motorisch tuingereedschap 
Ten behoeve van werkzaamheden voor met name in het groen zijn er nieuwe 
gereedschappen nodig, zoals bladblazers en motorkettingzagen. 
  

7 Ongekentekende voertuigen 
In 2010 zijn de gemeenten gestopt met investeren in de betreffende voertuigen met het oog 
op de oprichting van de GR BAR. Deze  voertuigen zijn inmiddels afgeschreven en ouder dan 
10 jaar. Vervanging is noodzakelijk. 
 

8 Kolkenzuiger 
Dit betreft een voertuig voor met name het doorspuiten van kolken, riolen en 
huisaansluitingen. 
 

9 Bromfietsen (6x) 
In 2010 zijn de gemeenten gestopt met investeren in bromfietsen met het oog op de 
oprichting van de GR BAR. De betreffende bromfietsen zijn inmiddels afgeschreven en ouder 
dan 10 jaar. Vervanging is noodzakelijk.  
 

10 Investeringen begraafplaatsen 
Voor de begraafplaatsen zijn diverse investeringen nodig voor onder meer draagbaren, 
afdekplaten, informatiezuilen en rijplaten. 
 

 11 Nieuwe telefooncentrale 
Het krediet schuift door naar 2019. In 2018 wordt er gestart met een onderzoek naar de 
behoeften die leven in de organisatie. Daarna zal de aanbesteding volgen. De uitvoering van 
de investering zal dan niet eerder dan in januari 2019 plaatsvinden. 
 

12 Kredieten automatisering 
Informatieveiligheid /-beveiliging is uitgeroepen tot speerpunt. Echter, daar is geen krediet 
aan gekoppeld om te kunnen investeren. Door te schuiven met kredieten wordt tegemoet 
gekomen aan het speerpunt en kunnen er investeringen plaatsvinden. 
Daarbij is een substantieel bedrag van € 125.000 beschikbaar voor de aanschaf van nieuwe 
telefoons omdat zich op de oude telefoons grote beveiligingszaken bevinden die niet 
opgelost kunnen worden zonder investeringen. 
 

13 Gegevenshuishouding 
Als gevolg van gewijzigde ambities en vertraging in wet- en regelgeving zullen deze eerder 
verwachte investeringen niet in 2018 plaatsvinden. 

 
14 Allocatie ten behoeve van innovatie en nieuwe thema's 

Dit krediet is bedoeld om voor de verdere toekomst nog niet voorzienbare (ICT) innovaties te 
kunnen bekostigen. Het krediet is verlaagd omdat er nog onvoldoende resources aanwezig 
zijn om projecten te doen en de kosten verschuiven naar concrete zaken die onder de andere 
kostenposten vallen zoals projecten voor GDI & architectuur. 
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Bijlage Overzicht (administratieve) begrotingswijzigingen 2018  
 

(exclusief wijzigingen 1e tussenrapportage 2018)  

0
Omschrijving kostensoort L/B Primitieve 

begroting 2018
Wijziging Begroot na 

wijziging
0  Salariskosten
0 Lasten 51.338.100   4.226.000   55.564.100   

0 Baten -1.665.100   355.800      -1.309.300   

0
BWN 0 Primitieve begroting L 51.338.100     

BWN 0 Primitieve begroting B -1.665.100     

BWN 1 Verdeling basis samen verder L -100.000      

BWN 2 Structurele gevolgen 1e turap 2017 L 2.165.700    

BWN 3 Structurele gevolgen aframen stelposten 2017 L 100             

BWN 3 Structurele gevolgen aframen stelposten 2017 B 36.400         
BWN 5 Adm Bovenwijks en Financien L 3.100           

BWN 8 FMF 21-7-2017 structureel L 80.000         

BWN 8 FMF 21-7-2017 structureel B -80.000        

BWN 9 Diverse wijzigingen L -18.000        

BWN 10 FMF 18-8-2017 structureel L 78.600         

BWN 12 Drie administratieve wijzigingen L -80.000        

BWN 12 Drie administratieve wijzigingen B 80.000         

BWN 13 Tweede Turap 2017 L 2.291.900    

BWN 14 Wegwerken minposten Maatschappij L -33.600        

BWN 17 Div adm wijzigingen BenO L 10.000         

BWN 17 Div adm wijzigingen BenO B -13.000        

BWN 18 Verd. 5 ton BAR@work+1 ton FTE gegevensbescherming L 40.000         

BWN 20 Correctie negatieve ramingen L -52.700        

BWN 28 Loonkosten 2018 L -430.600      

BWN 28 Loonkosten 2018 B 332.400       

BWN 33 Wijziging FMF's BAR L 176.000       

BWN 40 Wijziging FMF's (6e wijz in 2019) L 31.000         

BWN 42 Invulling taakstelling BAR@Work L 64.500         

0

0  Opleidingen
0 Lasten 767.200        -10.300      756.900        
0 Baten -               -             -               
0

BWN 0 Primitieve begroting L 767.200         

BWN 14 Wegwerken minposten Maatschappij L -6.700         

BWN 21 Diverse administratieve wijzigingen L 30.000         

BWN 30 Opleidingskosten en kapitaallasten Werf Londen L -20.600        

BWN 31 Correctie vacatureruimte + talentenkompas L 2.000           

BWN 32 Taakstellingen en opleidingskosten L 22.200         

BWN 36 Centraal opleidingsbudget L -47.200        

BWN 42 Invulling taakstelling BAR@Work L 10.000          
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0
Omschrijving kostensoort L/B Primitieve 

begroting 2018
Wijziging Begroot na 

wijziging
0  Overige personeelslasten
0 Lasten 1.007.300     53.200        1.060.500     

0 Baten -               -             -               

0
BWN 0 Primitieve begroting L 1.007.300       

BWN 2 Structurele gevolgen 1e turap 2017 L 25.000         

BWN 14 Wegwerken minposten Maatschappij L -1.400         

BWN 16 Financiën opheffing domein bedrijfsvoering L -400            

BWN 17 Div adm wijzigingen BenO L 1.500           

BWN 21 Diverse administratieve wijzigingen L -22.000        

BWN 30 Opleidingskosten en kapitaallasten Werf Londen L -1.600         

BWN 31 Correctie vacatureruimte + talentenkompas L -2.000         

BWN 36 Centraal opleidingsbudget L 47.200         

BWN 42 Invulling taakstelling BAR@Work L 6.900           

0

0  Huisvestingskosten
0 Lasten 4.577.000     -4.547.300 29.700          
0 Baten -916.500      916.500      -               
0

BWN 0 Primitieve begroting L 4.577.000       

BWN 0 Primitieve begroting B -916.500        

BWN 2 Structurele gevolgen 1e turap 2017 L -4.576.900   

BWN 2 Structurele gevolgen 1e turap 2017 B 916.500       

BWN 30 Opleidingskosten en kapitaallasten Werf Londen L 29.600         

0

0  ICT
0 Lasten 4.566.300     -1.944.800 2.621.500     

0 Baten -73.500        -             -73.500        

0
BWN 0 Primitieve begroting L 4.566.300       

BWN 0 Primitieve begroting B -73.500          

BWN 2 Structurele gevolgen 1e turap 2017 L -1.700         

BWN 12 Drie administratieve wijzigingen L 1.700           

BWN 18 Verd. 5 ton BAR@work+1 ton FTE gegevensbescherming L -40.000        

BWN 23 Corr digitalisering APV-proces L 18.000         

BWN 26 Verdelen FCL 501000 L -1.698.900   

BWN 29 Afd. Financiën en taakstellingen L -100.000      

BWN 33 Wijziging FMF's BAR L -106.000      

BWN 35 Accommodatiebeheer materieel (3e wijz in 2019) L -15.000        

BWN 39 Wijziging BenO taakstelling L 100             

BWN 42 Invulling taakstelling BAR@Work L -3.000         

0

0  Wagenpark incl.gereedschap/machines
0 Lasten 496.500        34.000        530.500        
0 Baten -               -             -               
0

BWN 0 Primitieve begroting L 496.500         

BWN 21 Diverse administratieve wijzigingen L 34.000         
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0
Omschrijving kostensoort L/B Primitieve 

begroting 2018
Wijziging Begroot na 

wijziging
0  Vennootschapsbelasting
0 Lasten -               55.000        55.000          

0 Baten -               -             -               

0
BWN 13 Tweede Turap 2017 L 55.000         

0

0  Overige bedrijfsvoering
0 Lasten 6.364.400     -318.100    6.046.300     

0 Baten -3.049.700   2.294.000   -755.700      

0
BWN 0 Primitieve begroting L 6.364.400       

BWN 0 Primitieve begroting B -3.049.700     

BWN 1 Verdeling basis samen verder L 100.000       

BWN 2 Structurele gevolgen 1e turap 2017 L -299.500      

BWN 2 Structurele gevolgen 1e turap 2017 B 129.300       

BWN 3 Structurele gevolgen aframen stelposten 2017 L -36.300        
BWN 5 Adm Bovenwijks en Financien L -3.100         

BWN 9 Diverse wijzigingen L 18.000         

BWN 10 FMF 18-8-2017 structureel L -78.600        

BWN 12 Drie administratieve wijzigingen L -1.700         

BWN 13 Tweede Turap 2017 L 316.500       

BWN 14 Wegwerken minposten Maatschappij L 41.700         

BWN 16 Financiën opheffing domein bedrijfsvoering L 400             

BWN 17 Div adm wijzigingen BenO L 1.500           

BWN 20 Correctie negatieve ramingen L 52.700         

BWN 21 Diverse administratieve wijzigingen L -42.000        

BWN 23 Corr digitalisering APV-proces L -18.000        

BWN 26 Verdelen FCL 501000 L -495.400      

BWN 26 Verdelen FCL 501000 B 2.194.300    

BWN 28 Loonkosten 2018 L 98.200         

BWN 29 Afd. Financiën en taakstellingen L 100.000       

BWN 30 Opleidingskosten en kapitaallasten Werf Londen L 114.000       

BWN 30 Opleidingskosten en kapitaallasten Werf Londen B -29.600        

BWN 32 Taakstellingen en opleidingskosten L -22.200        

BWN 33 Wijziging FMF's BAR L -70.000        

BWN 35 Accommodatiebeheer materieel (3e wijz in 2019) L 15.000         

BWN 40 Wijziging FMF's (6e wijz in 2019) L -31.000        

BWN 42 Invulling taakstelling BAR@Work L -78.300        

0

0 Bijdrage
0 Lasten -               -             -               
0 Baten -63.412.000 -1.113.600 -64.525.600 
0

BWN 0 Primitieve begroting B -63.412.000    

BWN 2 Structurele gevolgen 1e turap 2017 B 1.641.600    

BWN 13 Tweede Turap 2017 B -2.663.400   

BWN 30 Opleidingskosten en kapitaallasten Werf Londen B -91.800         
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Inleiding   
Voor u ligt de begroting voor het jaar 2019 van de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie 
(hierna GR BAR). De GR BAR is de ambtelijke organisatie voor drie zelfstandige gemeenten. 
Excellente dienstverlening tegen acceptabele kosten met een kwalitatief deskundige en robuuste 
organisatie, dat is het doel van de BAR-samenwerking tussen Barendrecht, Albrandswaard en 
Ridderkerk. 

 

2019 wordt het zesde jaar van de samenwerking tussen de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard 
en Ridderkerk. Het fusieproces is afgerond en vanaf 2018 zijn de resultaten van de samenwerking 
voor de volle 100% zichtbaar.   
 
De begroting van de GR BAR bevat alleen budgetten voor de bedrijfsvoering.  
De programmabudgetten maken deel uit van de gemeentelijke programmabegrotingen van 
Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk.  
 
Om op één A-4tje inzicht te krijgen in de cijfers van deze begroting wordt verwezen naar bladzijde 
25, het Overzicht van baten en lasten 2019. 
 
Wij stellen vast dat de GR BAR na 4 jaar [2014-2017] inmiddels goede prestaties laat zien. In 2017 zijn 
vrijwel alle prestatie-indicatoren gerealiseerd. Waar-staat-je-gemeente laat op het gebied van de 
dienstverlening aan de burgers mooie resultaten zien. Er is uitvoering gegeven aan de 
collegeprogramma’s van de drie gemeenten en de 10% taakstelling is gehaald. Daarnaast blijkt uit 
een benchmark van Berenschot dat afgezet tegen 2016 de GR BAR € 3 miljoen goedkoper is dan 
vergelijkbare organisaties. Daarbovenop is dus nog de jaarschijf 2017 van de taakstelling  
(€ 775.000) gekomen. Deze prestaties zijn behaald in een periode van organisatieopbouw, de 
bezuinigingstaakstelling en de invulling van nieuwe verantwoordelijkheden inzake de drie 
decentralisaties in het sociaal domein. Deze resultaten zijn behaald door de tomeloze inzet van de 
medewerkers en het management. Met hen zijn wij trots op deze resultaten. Natuurlijk gaat niet 
alles altijd goed en blijven wij werken aan verbetering in het belang van de burgers en het bestuur 
van onze gemeenten.  
Het financieel perspectief voor de komende jaren komt door verschillende oorzaken fors onder druk 
te staan. Het jaar 2017 is afgesloten met een tekort waarbij een negatief structureel beeld zichtbaar 
wordt. Dit heeft vooral te maken met de spanning tussen de hoge ambitie op het terrein van de 
dienstverlening in relatie tot de beschikbare middelen na het realiseren van de taakstelling. 
Daarnaast vragen nieuwe taken en autonome ontwikkelingen/volumegroei en het sociaal domein om 
een budgettaire injectie. 
De budgetverhogingen in deze begroting ten opzichte van 2018 kunt u terugvinden in het onderdeel 
3.1. Cijfers van de begroting 2019 op bladzijde 20. 
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Beleidsbegroting 



 

 

 
5 

1. Programmaplan    

1.1 Doelstellingen 

De GR BAR-organisatie is het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Barendrecht, 
Albrandswaard en Ridderkerk. Wij ondersteunen op een professionele manier de drie 
gemeentebesturen in hun activiteiten voor de lokale samenleving. 
 
Onze visie is:  
“Wij zijn er voor onze inwoners. Zij zijn de kern van ons bestaan. Onze inwoners staan centraal.  
Wij staan dicht bij onze inwoners. Als eerste overheid zijn wij een betrokken en gelijkwaardige 
partner. Wij zijn nabij.  
Wij willen het verschil maken voor onze inwoners. Samen met onze inwoners doen wij de goede 
dingen. Wij zijn gedreven door de maatschappelijke opgaven.  
Wij leveren Persoonlijke, Moderne, Betrokken en Betrouwbare dienstverlening” 
 
Het bestuurlijke organogram van de GR BAR ziet er als volgt uit:   

 
 
Onze centrale opgave is een optimaal functionerende ambtelijke organisatie die ervoor zorgt dat de 
drie gemeenten autonoom kunnen blijven opereren, ook met de huidige complexe opgaven zoals die 
van de drie decentralisaties.  
  

GEMEENTEN 



 

 

 
6 

Daarbij zijn de drie hoofddoelstellingen: 
1. Een excellente dienstverlening,  
2. Acceptabele kosten, 
3. Een kwalitatief deskundige en robuuste organisatie. 

1.2 Prestatieafspraken en indicatoren  

De drie hoofddoelstellingen zijn in prestatieafspraken vertaald. Deze maken het mogelijk de 
voortgang en ontwikkeling te volgen en waar nodig bij te sturen. Dit kan door bij de 
prestatieafspraken indicatoren te benoemen en daarbij een norm vast te stellen.  
In het najaar van 2018 zullen nieuwe prestatieafspraken en indicatoren worden vastgesteld voor 
2019 en verder. 
 
Doelstelling Prestatieafspraken Indicator Realisatie 2016 Norm 2017 en 

verder 
1. Excellente 
dienstverlening 

De klant staat centraal 
voor ons. We zorgen 
voor kwalitatief goede 
producten met een 
goede service en 
persoonlijke 
benadering 

 

- Waardering algehele 
dienstverlening 
(Waarstaatjegemeente.nl) 

- Tevredenheid cliënten 
Wmo/werk en 
inkomen/jeugdhulp 
(nulmeting vindt momenteel 
plaats) 

6,9 
 
 
- 

>7,5 
 
 
n.t.b. na 
nulmeting 

We zorgen ervoor dat 
de wachttijd aan de 
telefoon zo kort 
mogelijk is 

- Wachttijd aan de telefoon 
 
 

44 sec. <30 sec. 

We zorgen ervoor dat 
de wachttijd aan de 
balie zo kort mogelijk 
is 

- Wachttijd aan de balie (met 
afspraak) 
 

 90% < 5 min.  

Onze leveranciers 
worden zo snel 
mogelijk betaald  

- Betaaltermijn facturen  
 

89,2% binnen 
30 dagen 

90% binnen 30 
dagen 

We handelen 
bezwaarschriften zo 
snel mogelijk af 

- Afhandeltermijn 
bezwaarschriften  
 

69,8% binnen 
12 weken 

90% binnen 12 
weken 

We beantwoorden 
alle klantvragen zo 
snel mogelijk  

- Afwikkeling klantvragen: 
o Aanvragen Wet Werk & 

Bijstand 
o Aanvragen Wmo 
o Aanvragen vergunningen 
o Subsidieaanvragen 
o Meldingen openbare 

ruimte 
 
 
 

96% binnen 
termijn 

95% binnen 
termijn 
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Doelstelling Prestatieafspraken Indicator Realisatie 2016 Norm 2017 en 
verder 

2. Acceptabele 
kosten 

We organiseren de 
samenwerking binnen 
de door de 
gemeenten 
beschikbaar gestelde 
budgetten. 
Uitgangspunt is een 
meerjarig sluitende 
exploitatie  

- Budgetafwijking BAR-
begroting op totaalniveau  

 

0,035% < 1% 

We realiseren de 
ingeboekte 
taakstelling 

- Taakstelling (ingeboekte € 5 
miljoen) wordt gerealiseerd 

 

72% 100% 

We zorgen voor een 
transparante en 
getrouwe financiële 
administratie 

- Goedkeurende 
controleverklaring GR BAR 
en drie gemeenten 

 

 100% 

3. Kwalitatief 
deskundige, 
robuuste 
organisatie  

We zorgen ervoor dat 
onverwacht vertrek of 
ziekte van een collega 
gemakkelijk kan 
worden opgevangen 

- Percentage medewerkers 
zonder vervanger  

- Gemiddelde bezetting in fte 
per specifieke functie  

10% 
 
3,80 

<19% 
 
>2,38 

We zorgen voor 
deskundigheid in 
eigen organisatie 

- percentage specifieke 
functies 

78% >75% 

 
Deze prestatieafspraken en indicatoren zullen worden gemonitord in de P&C-producten. 
 
Vijf indicatoren bedrijfsvoering (verplicht volgens BVV)  
In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn 39 beleidsindicatoren 
verplicht voorgeschreven. Vijf van deze beleidsindicatoren hebben betrekking op de bedrijfsvoering 
en zijn daarom in de BAR-begroting opgenomen, zie het hierna volgende overzicht. 
De bedoeling van deze indicatoren is de begroting en het jaarverslag beleidsmatiger te maken, zodat 
het bestuur zich een beeld kan vormen over behaalde en te behalen beleidsresultaten en ook om 
onderlinge vergelijking tussen gemeenten mogelijk te maken. 

Nr. Indicator Omschrijving Jaar Uitkomst Bron  
1 Formatie:  

787,0 fte 
fte per 1000 inwoners 2019 6,62 Eigen 

begroting 
2 Bezetting: 

765,4 fte 
fte per 1000 inwoners 2018 6,44 

 
Eigen 
begroting 

3 Apparaatskosten: 
€ 68.384.600 

kosten per inwoner 2019 € 575 
 

Eigen 
begroting 

4 Externe inhuur: 
€ 570.100 

percentage van de totale loonsom +  
het totaal van de externe inhuur  
(€ 59.339.200) 

 2019 
 

0,96% Eigen 
begroting 

5 Overhead 
€ 32.117.800 

percentage van de totale lasten 
(€ 70.524.000) 

2019 45% Eigen 
begroting 
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Toelichting: 
1. Dit betreft de toegestane formatie (formatieplan). 
2. Dit betreft het werkelijk aantal fte dat werkzaam is bij de GR BAR (per 1 januari 2018). 
3. Apparaatskosten, ook wel organisatiekosten, zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan 
het functioneren van de organisatie. In het geval van de GR BAR gaat het om het totaal van de begroting 
(netto).  
4. Externe inhuur betreft de werkzaamheden uitgevoerd door externen in opdracht van de GR BAR, waarbij 
personele capaciteit en deskundigheid wordt ingezet zonder arbeidsovereenkomst of aanstelling. 
5. Overhead betreft alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van het primaire proces. 
(de uitkomst van deze indicator is indicatief, de berekening is bewust globaal en eenvoudig gehouden) 
     - fte = het equivalent van een 36-urige werkweek 
     - inwoners = 118.857, is het totaal  aantal inwoners van de drie gemeenten per 1 januari 2018, bron: Gemeentefonds 

1.3 Accenten in 2019    
In de voorgaande twee paragrafen zijn de doelstellingen voor de GR BAR en de bijbehorende 
prestatieafspraken beschreven.  
In deze paragraaf is in één overzicht weergegeven waar de GR BAR voor staat en wat de prioriteiten 
in 2019 zijn.  Deze prioriteiten dragen in belangrijke mate bij aan het bereiken van de drie 
hoofddoelstellingen van de GR BAR.  
Het overzicht is tevens een instrument om richting te geven aan de activiteiten van de GR BAR. Om 
zodoende gericht en in samenhang de juiste dingen te doen als organisatie. Belangrijk hierbij is dat 
voor de GR BAR vier beleidsprioriteiten en vijf bedrijfsvoeringsprioriteiten zijn benoemd. Deze zijn 
weergegeven in het onderstaande overzicht.   
In december 2018 bepaalt de directieraad op basis van de omstandigheden die dan spelen in de 
organisatie definitief de prioriteiten voor 2019. 

Concernvisie 
“Verder met de GR BAR-organisatie” 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persoonlijk 
Dit betekent dat wij dicht 
bij onze inwoners staan 
en hen op een 
persoonlijke manier 
benaderen. Onze  
dienstverlening is 
digitaal en sluit aan op 
behoeften, 
mogelijkheden en 
gebruiken van onze 
inwoners. 

Betrokken 
Dit betekent dat wij 
ons inleven in onze 
inwoners.  Wij 
zoeken de verbinding 
met hen. Wij leveren 
maatwerk. 

Betrouwbaar 
Wij werken vanuit 
een professionele 
houding aan het op 
orde houden van de 
financiën. Wij zijn 
transparant en 
deskundig. Wij gaan 
verantwoord om 
met data en 
informatie. 

Uit onze identiteit volgt dat wij gedreven zijn door maatschappelijke opgaven. 
Wij werken hieraan op een persoonlijke, betrokken, betrouwbare en moderne manier. 

Onze Identiteit 

Onze overtuigingen 

Wij zijn een nabije overheid voor wie 
de inwoner centraal staat 

Modern 
Dit betekent dat we 
een professionele 
houding hebben. We 
zijn gevoelig voor 
signalen uit onze 
omgeving, wij willen  
terecht komen tussen 
initiatiefrijke 
inwoners en partners. 
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Hoe doen we het? 

Onze organisatie heeft daarom een innoverende organisatiecultuur. Als werkgever leggen wij de focus op menselijk 
kapitaal. Wij sturen op basis van vertrouwen. Wij stimuleren inzet op basis van talent. Wij zijn integer en flexibel. Dit 
betekent dat medewerkers onafhankelijk mogen zijn en zelf initiatief mogen nemen. Dit vraagt dat wij in een veilige 

organisatie werken, waarin medewerkers ondersteund worden om onbekende paden in te slaan. 

Wat doen we? 

Onze Missie is daarom dat wij, de GR BAR-organisatie, een nabije overheid zijn die met een warm hart betrokken 
zijn bij de gemeenschappen van de drie gemeenten en alle inwoners en partijen die daar hun plek hebben. Wij 

ondersteunen de drie besturen en werken met excellente dienstverlening aan de woon-en leefomgeving en 
complexe maatschappelijke vraagstukken die daarbij horen. 

Voor wie doen we het? 

Wij werken voor onze gemeenschappen met burgers, besturen, raadsleden, politieke partijen, maatschappelijke 
partners, collega’s, potentiële werknemers. 

Onze doelstellingen 

Doelstellingen GR BAR-organisatie 
Wij leveren excellente dienstverlening tegen acceptabele kosten met een kwalitatief deskundige en robuuste 

organisatie. 

Onze prioriteiten 

Beleidsprioriteiten GR BAR-organisatie 2017-2018 
1. Gemeentelijke Dienstverlening 
2. Sociaal Domein 
3. Bestuurlijke Samenwerking 
4. Omgevingswet 

Bedrijfsvoeringsprioriteiten GR BAR-organisatie 
2017-2018 
1. Dienstverleningsindicatoren/prestatieafspraken 

herijkte GR BAR-doelstellingen 
2. Management development 
3. Strategische personeelsplanning 
4. Ontwikkeling medewerkers (BAR-academie) 

 Burgersensitiviteit 
 Bestuurlijke sensitiviteit 
 Strategisch vermogen 
 Adviesvaardigheden 
 Helder schrijven 

5. Informatiegedreven organisatie 
 Informatieveiligheid 
 Makkelijk Digitaal/Zaakgericht werken 
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1.4 Financiën    

Wat gaat het kosten?     
In onderstaande tabel is weergegeven wat de totale netto lasten van de GR BAR zijn. De GR BAR 
heeft, in tegenstelling tot de gemeenten, slechts één programma, namelijk bedrijfsvoering. De 
programmabudgetten van de gemeenten zijn opgenomen in de individuele begrotingen van de 
gemeenten zelf.    
 
De in de tabel genoemde bedragen zijn gesaldeerde bedragen van de baten en de lasten (exclusief de bijdragen van de gemeenten)  

 
 
Voor een verdere specificatie van deze cijfers wordt verwezen naar het onderdeel Overzicht van 
baten en lasten 2019 in de financiële begroting op bladzijde 25. 
 
De BAR-organisatie heeft als belangrijkste inkomst de bijdragen van de drie gemeenten.  
Er is geen apart bedrag voor onvoorzien geraamd.  
Eventuele tegenvallers worden of binnen de eigen middelen opgevangen of doorbelast aan de 
gemeenten als het bijvoorbeeld nieuwe taken of meerwerk betreft. 

1.5 Financiële en overige ontwikkelingen 

Cao gemeenten  
Op 5 oktober 2017 is de laatste cao Gemeenten van kracht geworden. De cao heeft een looptijd van 
20 maanden: van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Over een nieuwe cao is op het moment dat deze 
tekst geschreven wordt (1 maart 2018) nog niks te zeggen. 

Prijsstijgingen  
De te hanteren prijsstijging voor de inflatiegevoelige  posten in de begroting wordt ieder jaar 
gebaseerd op de meest recente prognose van het CPB (afkomstig uit het Centraal Economisch Plan).  
De laatste prognose van het CPB van maart 2018 gaat uit van een inflatie voor 2019 van 2,3%,  dit 
gaat om een bedrag van € 160.300.    
De GR BAR wordt door de gemeenten gecompenseerd voor de inflatie. 
Voor de meerjarenraming van de  GR BAR  (2020  -  2022)  worden constante prijzen gehanteerd. 
 
Interbestuurlijk Programma 
Vanuit het Rijk wordt extra geld beschikbaar gesteld voor de maatschappelijke opgaven die zijn  
aangekondigd in het regeerakkoord. Er komt een hoger accres in de algemene uitkering uit het 
gemeentefonds. Daaruit moeten de GR BAR en de BAR-gemeenten de kosten gaan betalen die het 
meewerken aan dit Interbestuurlijk akkoord met het Rijk met zich meebrengt. Cofinanciering zeg 
maar, het betreft onder andere klimaatdoelen, bestrijden eenzaamheid en het voorkomen van 
schuldenproblematiek. Op dit moment (1 maart 2018) zijn de financiële effecten nog niet bekend en 
dus ook niet meegenomen in de begroting 2019.   

Autonome 
ontwikkelin-

gen en 
volumegroei

Nieuwe taken Ambitie versus 
middelen

Salariskosten (incl. inhuurkosten) 53.686.500 1.880.800 1.619.100 585.000 57.771.400
Overige bedrijfsvoering lasten 10.429.900 183.300 0 0 10.613.200
TOTAAL SALDO (excl. bijdragen gemeenten) 64.116.400 2.064.100 1.619.100 585.000 68.384.600

Budgetverhogingen

Omschrijving begroting 2019 
primair

begroting 2019
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2. Paragrafen 

2.1 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing   

Sinds 1 januari 2014 is de GR BAR formeel de uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Barendrecht, 
Albrandswaard en Ridderkerk. Namens deze gemeenten voert de GR BAR actief beleid op de 
beheersing van de risico’s die we gezamenlijk lopen. Door inzicht in de actuele risico’s en de 
mogelijke maatregelen worden organisatie en bestuur in staat gesteld op verantwoorde wijze 
besluiten te nemen. Alle risico’s worden tenminste twee keer per jaar herijkt en er wordt continu 
geanticipeerd op nieuwe risico’s. Alle onzekerheden of risico’s die niet in de begroting (kunnen) 
worden opgenomen worden vanaf het moment dat zij kwantificeerbaar zijn opgenomen in het 
risicoprofiel. Dit risicoprofiel komt tot stand met behulp van het risicomanagementsoftware-
programma NARIS. 
 
Weerstandvermogen, weerstandscapaciteit en risico’s 
Het weerstandsvermogen is het saldo van de weerstandscapaciteit en de risico’s, oftewel: 
weerstandscapaciteit - risico’s = weerstandsvermogen. 
De weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve, de onbenutte belastingcapaciteit, het 
bedrag voor onvoorzien en stille reserves. Geen van deze componenten is aanwezig binnen de GR 
BAR wat maakt dat de GR BAR geen weerstandscapaciteit heeft. De in deze paragraaf 
geïnventariseerde risico’s van de GR BAR zijn ondergebracht bij de gemeenten waar ze in de 
gemeentelijke risicoprofielen in de begrotingen zijn opgenomen. 
 
Overzicht belangrijkste risico’s BAR-organisatie  
Het GR BAR-risicoprofiel toont de risico’s die zich voor kunnen doen. Onderstaand overzicht toont de 
tien risico’s met de grootste (financiële) impact. Deze tien risico’s vertegenwoordigen ruim 87% van 
het totaal aan bedrijfsvoeringsrisico’s.  
 

Nr. Risicogebeurtenis Gevolgen Maatregelen 
Gemiddeld 

risico* 
Invloed 

(%) 

1 
Cluster ICT risico’s gerelateerd aan 
software, hardware, communicatie 
techniek en informatiebeveiliging 

geld - 
financieel 

Kwaliteitsontwikkeling, 
organisatieontwikkeling € 764.000 

 
28,22% 

2 
Aansprakelijkheid door fouten / 
onwetendheid / niet handelen van 
personeel 

geld - 
financieel 

HRM, begeleiding en 
ontwikkeling € 398.000 

 
14,69% 

3 
Niet voldoen aan actuele wet- en 
regelgeving (compliance, o.a. Inkoop 
/ aanbesteding) 

geld -
financieel 

Consolidatie- en 
rationalisatieprogramma, 
procesmanagement, 
organisatieontwikkeling, 
ontwikkelen governance risk 
en compliance competenties 

€ 255.000 

 
 
 
9,41% 

4 Achterblijvende ontwikkeling 
bedrijfsprocessen / -structuur 

geld -
financieel 
tijd- uitstel 
doelstelling 

Consolidatie- en 
rationalisatieprogramma, 
procesmanagement, 
organisatieontwikkeling, good 
governance 

€ 227.000 

 
 
 
8,41% 
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5 
Risico’s met betrekking tot beheer 
van binnen- en 
buitenaccommodaties 

geld -
financieel 

Consolidatie- en 
rationalisatieprogramma, 
accommodatiebeheersproces, 
procesmanagement, 
organisatieontwikkeling 

€ 177.000 

 
 
6,55% 

6 Onvoldoende inzicht in en kennis van 
contracten 

geld - schade 
voor de 
gemeente 

Consolidatie- en 
rationalisatieprogramma, 
Contractbeheer / 
contractmanagement, 
procesmanagement, 
organisatieontwikkeling 

€ 175.000 

 
 
6,48% 

7 Cluster risico’s fraude en integriteit 
geld - extra 
kosten en 
boetes, 
Imagoschade 

Procesmanagement, 
organisatieontwikkeling, 
verbeteren compliance 
functie 

€ 136.000 

 
 
5,04% 

8 
Inzetten op competenties die 
onvoldoende ontwikkeld zijn kost 
meer dan geraamd 

geld -
financieel 

HRM, begeleiding en 
ontwikkeling, consolidatie- en 
rationalisatieprogramma 

€ 113.000 

 
 
3,25% 

9 Uitvallen materiaal / voertuigen 
buitendienst 

geld -
financieel 

Onderhoud, vakkundig 
gebruik € 55.000 

 
 
 
2,79% 

10 Onvoorziene frictiekosten GR BAR geld -
financieel 

BAR@work, monitoring, 
organisatieontwikkeling, 
procesmanagement 

€ 62.000 
 
2,29% 

     87,13 % 
 

 
Ontwikkeling risicoprofiel GR BAR 
Het risicoprofiel laat een opvallende trendbreuk zien ten opzichte van het profiel zoals opgenomen 
ten tijde van het opmaken van de begroting 2018 en voorgaande periode. De financiële risico’s laten 
een flinke toename zien, die naar verwachting van tijdelijke aard zal zijn, maar die wel een duidelijk 
signaal afgeeft richting de organisatie om adequaat te handelen.  
 
De toename van met name de financiële risico’s wordt grotendeels veroorzaakt door de 
inwerkingtreding van de nieuwe en zwaardere Europese privacy wet- en regelgeving (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming) in 2018. Aan de nieuwe privacywetgeving zijn stevige sancties 
gekoppeld die kunnen worden opgelegd bij het niet naleven van de wetgeving. Daarnaast zijn de 
bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens om administratieve geldboeten op te leggen 
uitgebreid. De Autoriteit Persoonsgegevens kan per overtreding een administratieve geldboete 
opleggen aan de verantwoordelijke (de gemeenten en/of de GR BAR) tot maximaal  
€ 20 miljoen. Of, voor een onderneming, tot 4% van de totale wereldwijde jaaromzet in het 
voorgaande boekjaar, indien dit bedrag hoger is.  Naast de mogelijkheid van een administratieve 
geldboete kunnen ketenpartners ons uitsluiten van het digitale gebruik van hun informatiebronnen. 
Uiteraard hebben dergelijke sancties een negatieve impact op het vertrouwen van de burgers in hun 
gemeenten.  
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Het is echter niet mogelijk een situatie te creëren waarin foutloos wordt gewerkt. Een belangrijk deel 
van de uitvoering en bijbehorende naleving is en blijft mensenwerk. Het is niet alleen een kwestie 
van voldoen aan alle regels die worden opgelegd maar vooral het leren omgaan met een complexe 
wereld die sterk digitaliseert en een continu toenemende druk legt op de doorontwikkeling van de 
noodzakelijke ICT- oplossingen binnen de organisatie. Bewustwording en elkaar aanspreken op 
risicovol handelen is hierbij van groot belang. Het samenwerken in een enorme keten van product- 
en dienstverleners vraagt om veel scherpte bij alle betrokken partijen om op juiste wijze invulling te 
geven aan registratie en uitwisseling van gegevens. Hiermee komt nagenoeg heel de top van 
belangrijkste risico’s in beeld inclusief de achterliggende beheersmaatregelen. 
 
Het is niet realistisch om alle risico’s af te dekken op het meest negatieve scenario, omdat een 
administratieve geldboete en de hoogte daarvan wordt opgelegd naargelang de omstandigheden van 
het concrete geval en hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de aard, de ernst en de 
duur van de inbreuk en de opzettelijke of nalatige aard van de inbreuk.  
 
De ICT benchmark Nederlandse gemeenten laat opnieuw een kostenstijging zien als het ICT en 
informatievoorziening betreft. De digitalisering wordt complexer en dwingt tot doorontwikkeling en 
investering. Dit laatste gaat sneller dan dat gemeentelijke organisaties zich ontwikkelen, waardoor er 
continu nieuwe onzekerheden ontstaan. Het risico op schades neemt hierdoor toe en vraagt om een 
reactie en een proactieve houding op het gebied van risicobeheersing. Er is continu sprake van 
dreiging op het gebied van informatiebeveiliging waar we ons bewust van moeten zijn. Processen en 
de ondersteuning moeten actueel en optimaal zijn. Dit vormt continu de uitdaging als het gaat om 
noodzakelijke doorontwikkeling van de ambtenaren maar ook om het betaalbaar te houden. 
Beheersmatig en op het gebied van het managen van wijzigingen in het ICT-landschap is er 
onvoldoende kennis en capaciteit aanwezig om doorlopend het gewenste niveau te behalen.  
 
De hierboven aangehaalde stroom aan ontwikkelingen en veranderingen is ook van invloed op de 
processen in de organisatie. De (nieuwe) wetten en regels stellen eisen aan de organisatiestructuur. 
Er moeten bedrijfsfuncties worden aangepast of ingericht. Dit zorgt voor nieuwe processen, rollen, 
taken en verantwoordelijkheden. Hierop moet ook de ondersteuning worden ingericht binnen 
gestelde randvoorwaarden. De onzekerheden die kijkend naar de komende periode zijn ontstaan 
zien we als een stevig risico. Het kunnen en blijven voldoen aan nieuwe en bestaande wetten en 
regelgeving (compliance) vormt een toenemende uitdaging. Het gaat niet alleen om een 
gemeentelijke organisatie maar om een samenwerkende keten waarin enkele honderden partners, 
binnen de gestelde kaders, continu diensten en producten leveren aan burgers en instellingen. 
 
Het niet compliant zijn kan zeer vervelende gevolgen hebben voor zowel het imago als de financiën 
van de organisatie en de deelnemende gemeenten. Buiten eventuele financiële gevolgen die 
bijvoorbeeld aan de richtlijnen rondom privacy zijn opgehangen kan het niet naleven van de 
aanbestedingsregels tot een afkeurende verklaring van de controlerende accountant leiden. 
 
Het risicoprofiel behandelt de 10 belangrijkste risico’s en vormt een belangrijke ondersteuning bij het 
stellen van prioriteiten. De getoonde 10 risico’s vormen samen bijna 90% van alle nu bekende 
bedrijfsvoeringsrisico’s. Dit risicoprofiel is ook leidend voor het controlperspectief in de GR BAR. Het 
op orde brengen en houden van de belangrijkste processen met betrekking tot de belangrijkste 
risico’s wordt gezien als de meest waardevolle maatregel die getroffen kan worden. Deze 
risicogedreven benadering zorgt er voor dat de beschikbare capaciteit in de juiste volgorde wordt 
ingezet om onzekerheden zo veel mogelijk te beperken. 
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2.2 Paragraaf Financiering  
Kaders 
In de financiële regeling van de GR BAR zijn de kaders gesteld voor het uitoefenen van de 
financieringsfunctie. In het treasurystatuut van de GR BAR is dit verder uitgewerkt. Dit statuut 
voldoet aan de wettelijke regelgeving zoals onder andere is opgenomen in de Wet Financiering 
Decentrale Overheden (Fido) en de Wet Schatkistbankieren. Het treasurystatuut is in 2014 
vastgesteld door het dagelijks bestuur. Sindsdien zijn er geen beleids- of wetswijzigingen geweest die 
van invloed zijn op de uitvoering van de treasurysfunctie. 
Uit de praktijk van ruim drie jaar werken binnen de GR BAR is echter gebleken dat het statuut op een 
aantal punten moet worden aangepast om deze beter te laten aansluiten bij de bevoegdheden en 
mandaten zoals deze binnen de GR BAR gelden. Het nieuwe treasurystatuut wordt in 2018 door het 
dagelijks bestuur vastgesteld. 
 
Afdekken reguliere exploitatiekosten en totaalfinanciering 
Het tijdig, juist en volledig beschikbaar hebben van financiële informatie is van wezenlijk belang om 
de treasuryfunctie naar behoren uit te kunnen voeren. Een goede liquiditeitsplanning is hierbij 
essentieel. De GR BAR verkrijgt haar financiële middelen door periodieke bijdragen van de 
deelnemende gemeenten die de reguliere exploitatiekosten afdekken. De hoogte van de periodieke 
bijdrage wordt afgestemd op de financieringsbehoefte van de GR BAR. Dit is zowel voor de GR BAR 
als voor de deelnemende gemeenten gunstig voor de liquiditeitspositie. 
 
Wanneer er sprake is van een overliquiditeit zijn de mogelijkheden om dit tijdelijk renderend weg te 
zetten op een deposito beperkt. Dit als gevolg van de wet op het verplicht schatkistbankieren. Bij de 
schatkist kunnen overtollige middelen eventueel tijdelijk op deposito worden weggezet. Hier krijgen 
we een rente over vergoed die gelijk is aan de rente die de Nederlandse staat betaalt op leningen die 
ze op de markt aangaat. Op dit moment is deze rente 0%, bij overliquiditeit wordt er daarom geen 
gebruik gemaakt van de mogelijkheid om dit op deposito zetten. 
Conform het treasurystatuut kunnen in het geval van tijdelijke liquiditeitstekorten en -overschotten  
de GR BAR en de drie gemeenten elkaar onderling kasgeldleningen verstrekken tegen een 
marktconforme rente. Zolang de rente op kasgeldleningen negatief is zal er geen gebruik worden 
gemaakt van de mogelijk tot onderling lenen.  
 
Renterisicobeheer 
Algemeen 
In dit onderdeel wordt inzicht gegeven in de renterisico’s van de GR BAR.  
De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd tot maximaal één jaar en de rente-
risiconorm op leningen met een looptijd vanaf één jaar. Deze twee normen zijn een verplicht 
onderdeel van deze paragraaf met als doel de budgettaire risico’s als gevolg van rentestijgingen te 
beperken. 
 
Kasgeldlimiet 
De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de vlottende schuld weer.  
Met de kasgeldlimiet is een norm gesteld voor het maximumbedrag waarmee de GR BAR haar 
financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren.  
Wanneer in drie opeenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden, moet dit gemeld 
worden bij de financiële toezichthouder de Provincie.  
 
Hieronder volgt een prognose van de kasgeldlimiet over 2019. Aangezien het volume van de 
financieringsbehoefte van de GR BAR laag is, zal er in de praktijk niet snel sprake zijn van een 
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overschrijding van de kasgeldlimiet. Wanneer er op korte termijn een extra liquiditeitsbehoefte 
ontstaat zal dit in eerste instantie worden opgevangen door een tijdelijke ophoging van de wekelijkse 
bijdragen van de gemeenten. Dit zal dan worden rechtgetrokken met een lagere bijdrage later in het 
jaar, waardoor de bijdrage over het hele jaar verspreid weer aansluit bij de begroting. Wanneer het 
nodig blijkt dat er kortlopende leningen moeten worden afgesloten zal de kasgeldlimiet als grens 
worden gehanteerd.      
 

 
 
Renterisiconorm 
De renterisiconorm benadrukt vooral het belang van een goede spreiding van de leningenportefeuille 
en van de renterisico’s. De renterisiconorm houdt in dat niet meer dan 20% van het begrotingstotaal 
voor herfinanciering en/of renteherziening in aanmerking mag komen. Van renteherziening is sprake 
als in de leningsovereenkomst is bepaald dat de rente gedurende de looptijd in een bepaald jaar 
wordt aangepast. Herfinanciering bestaat uit het totaal aan aflossingen van langlopende leningen, 
want het renterisico wordt verkleind door aflossingen in de tijd te spreiden.  
 
Zoals uit onderstaand overzicht blijkt blijft de GR BAR ruimschoots onder de renterisiconorm. Dit is 
ook logisch, aangezien op dit moment alleen langlopende leningen zijn afgesloten voor de 
overgedragen activa.  
 

Kasgeldlimiet
Omvang begroting 2019 (x € 1.000) 70.524€                (lasten primitieve begroting)
Kasgeldlimiet in procenten van de grondslag 8,20%
Kasgeldlimiet in bedrag 5.783€                  

1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw.
A Vlottende schuld

maand 1
maand 2
maand 3
Gemiddelde per kwartaal 0 0 0 0

B Vlottende middelen
maand 1 1.000 750 1.000 1.300
maand 2 350 1.900 1.200 1.100
maand 3 1.150 2.400 650 325
Gemiddelde per kwartaal 833 1.683 950 908

A-/-B Saldo schuld (+) of overschot (-)
maand 1 -1.000 -750 -1.000 -1.300
maand 2 -350 -1.900 -1.200 -1.100
maand 3 -1.150 -2.400 -650 -325

C
Gemiddeld saldo schuld (+) of 
overschot (-) -833 -1.683 -950 -908

D Kasgeldlimiet 5.783 5.783 5.783 5.783

C-/-D Ruimte onder kasgeldlimiet 6.616 7.466 6.733 6.691

(Bedragen x EUR 1)
bedragen x € 1.000 
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Financiering 
Conform het treasurystatuut is het de GR BAR toegestaan zelfstandig lang- en kortlopende leningen 
af te sluiten. 
Omdat de reguliere exploitatiekosten gefinancierd worden door de deelnemende gemeenten, heeft 
de GR BAR in principe geen geldleningen nodig anders dan voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen 
met een meerjarig nut (investeringen). Het aantrekken van geldleningen zal in de toekomst 
eventueel nodig zijn voor de aanschaf en vervanging van bedrijfsmiddelen.  
 
Gelet op de ontwikkelingen op de rentemarkt wordt, in het geval van een liquiditeitstekort, steeds 
beoordeeld of het zinvol is om gebruik te maken van kortlopende of langlopende leningen. Financiële 
consequenties voor de rentelasten als gevolg van het aantrekken van vreemd vermogen zijn nu nog 
niet opgenomen in de begroting 2019. Via de tussenrapportages worden indien nodig 
ontwikkelingen gemeld. 
 
Langlopende leningen 
In 2014 is er per gemeente een lening verstrekt aan de GR BAR voor de financiering van de materiele 
vaste activa, welke bij de oprichting zijn overgedragen van de gemeenten aan de GR BAR. Voor het 
bepalen van de aflossing en rente op deze leningen is aansluiting gezocht bij de bedragen voor 
aflossing en rente zoals deze oorspronkelijk in de begrotingen van de gemeenten waren opgenomen. 
Verder zijn er tot op dit moment geen langlopende leningen aangetrokken en de verwachting is dat 
dit ook in 2019 niet nodig zal zijn. 
 
 
 
 
 
 
 

RENTERISICONORM EN RENTERISICO'S VAN DE VASTE SCHULD

bedragen x € 1.000

Renterisico op vaste schuld 2019
1a. Renteherziening op vaste schuld o/g
1b. Renteherziening op vaste schuld u/g
1.   Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b) 0
2.   Betaalde aflossingen 240
3.   Renterisico op vaste schuld (1+ 2) 240

Renterisiconorm
4a. Begrotingstotaal 2019 70.524
4b. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20,0%
4.   Renterisiconorm 14.105

Toets Renterisiconorm
5a  Ruimte onder renterisiconorm (4 - 3) 13.865
5b  Overschrijding renterisiconorm (4 - 3)
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Langlopende leningen 2019 Bedragen x € 1.000 

  
hoofdsom                  
1-1-2019 aflossing rentelasten 

restant 
hoofdsom                  
31-12-2019 

          
Barendrecht 110 36 3 73 
Albrandswaard 223 92 9 131 
Ridderkerk 189 112 8 77 
  521 240 21 281 

      
Renteschema             
Om inzicht te geven in de rentelasten uit de externe financiering, het renteresultaat  en de wijze van 
rentetoerekening is onderstaand (verplichte) schema opgenomen: 
 

 
 
  

Externe rentelasten over de  lange financiering 
   

20.700 
Externe rentelasten over de korte financiering 

   
memorie 

Externe rentebaten 
   

  
 

memorie 
Totaal aan de begroting toe te rekenen externe rente 

 
20.700 

Werkelijk aan de begroting toegerekende rente (rente-omslag) 
 

20.700 
Renteresultaat 

      
0 
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2.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen  
De eigen activa van de GR BAR betreffen de bedrijfsvoering en bestaan vooral uit investeringen voor 
het wagenpark, facilitair en automatisering.    
 
In deze begroting zijn de benodigde vervangingsinvesteringen en investeringen voortvloeiende uit 
nieuwe taken inzichtelijk gemaakt in een meerjarig investeringsplan (zie bijlage). 
In de begroting 2019 is € 2.583.700 aan kapitaallasten opgenomen. Meerjarige dekking van de 
investeringen vindt in principe plaats binnen de vrijval van bestaande kapitaallasten. Hierbij wordt 
opgemerkt dat in het verleden de drie gemeenten bij de aanschaf van investeringen ten laste van 
incidentele middelen (b.v. kantoorinrichting en meubilair ten laste van reserves) niet altijd 
kapitaallasten hebben opgenomen in de begroting en deze dus ook niet hebben overgedragen aan 
de GR BAR. 
 
I&A investeringen   
Data is steeds meer een sleutelwoord in de bedrijfsvoering van zowel de GR BAR als de BAR-
gemeenten. 
Op basis van data wordt gepland en begroot, verantwoord, geanalyseerd, geëxperimenteerd en 
samengewerkt. 
Om de data uit de verschillende bronnen tot betrouwbare informatie te transformeren is het van 
belang dat de data compleet, veilig en juist worden gegenereerd en opgeslagen. Ook zal  het 
genereren van informatie op basis van deze data, vanuit de verschillende klantbehoeftes, goed 
georganiseerd moeten worden. 
In 2019 vinden daarom investeringen plaats om het gegevensmanagement centraal te organiseren 
en op orde te krijgen,  in Business Intelligence-systemen om de juiste rapportages te kunnen 
opleveren en in systemen die toezien op de informatieveiligheid.  
 
Huisvesting   
De GR BAR maakt gebruik van gemeentelijke huisvesting. Ten aanzien van die huisvesting 
(gemeentehuizen en -werven) is besloten de eigendomsverhouding ongemoeid te laten. De GR BAR 
heeft de gebouwen om niet in gebruik van de gemeenten.  
Het gemeentehuis van Barendrecht en de gemeentewerf Londen zijn eigendom van de gemeente 
Barendrecht. (Tot en met 2017 was het gemeentehuis van Barendrecht ondergebracht in de Stichting 
Gebouwenbeheer.)  
Het gemeentehuis Albrandswaard wordt gehuurd van een derde partij. De gemeente Albrandswaard 
heeft de gemeentewerf Nijverheidsweg in eigendom en verhuurt die aan de NV BAR-Afvalbeheer.  
De gemeente Ridderkerk heeft het gemeentehuis van Ridderkerk in eigendom. 
 
2.4 Paragraaf Bedrijfsvoering  
Dit is een verplicht voorgeschreven paragraaf (BBV) waarin ten minste inzicht moet worden gegeven 
in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering.  
Maar omdat de GR BAR alleen bedrijfsvoering betreft is dit al opgenomen in het programmaplan en 
is een paragraaf Bedrijfsvoering niet nodig. 
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Financiële begroting
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3. Overzicht van baten en lasten en toelichting 

3.1  Cijfers begroting 2019    

Het beeld voor de begroting 2019 is als volgt:   

 
De begroting is opgebouwd vanuit de meerjarenraming van de begroting 2018 en daaraan zijn 
toegevoegd de budgetverhogingen in 2019.   
 
Budgetverhogingen 2019  
Bij de budgetverhogingen wordt onderscheid gemaakt in drie soorten: 

I. Autonome ontwikkelingen en volumegroei. 
Dit betreft bestaand beleid, voorbeelden zijn inflatie, cao, werkgeverspremies en 
periodieken. Voor deze budgetverhogingen zijn principe-afspraken gemaakt dat de GR BAR 
compensatie krijgt van de gemeenten. 

II. Nieuwe taken. 
Deze budgetverhogingen hebben hun oorzaak in nieuwe en gewijzigde wetgeving of nieuw 
beleid. Ze brengen een hogere bijdrage met zich mee, maar er zijn nog geen afspraken over 
met de gemeenten.  

III. Handhaven ambitie huidige dienstverlening. 
Deze budgetverhogingen zijn nodig om te kunnen investeren in de kwaliteit van de 
dienstverlening om aan de ambitie van een excellente dienstverlening te kunnen (blijven) 
voldoen. 

 
Hieronder een uitwerking per soort budgetverhoging:     

I. Autonome ontwikkelingen en volumegroei 
1. Werkgeverslasten (gestegen werkgeverspremies en reiskosten)     606.600 
2. Cao, inflatie en diverse kleine posten         183.300 
3. Volumegroei Wmo en Participatie      1.274.200 
                       2.064.100 
Voor deze uitgaven worden volgens afspraak de bijdragen van de gemeenten verhoogd. 
 

II. Nieuwe taken 
4. Verdere transformatie 3 D’s       1.304.100 
5. Informatieveiligheid            315.000 
                  1.619.100 
Ook voor deze uitgaven worden hogere bijdragen van de gemeenten gevraagd. 

Autonome 
ontwikkelin-

gen en 
volumegroei

Nieuwe taken
Ambitie versus 

middelen

 Salariskosten (incl. inhuurkosten) 53.686.500 1.880.800 1.619.100 585.000 57.771.400
 Opleidingen 799.000 0 0 0 799.000
 Overige personeelslasten 1.097.500 0 0 0 1.097.500
 Huisvestingskosten 27.900 0 0 0 27.900
 ICT 2.607.600 0 0 0 2.607.600
 Wagenpark/ gereedschap/ machines 530.500 0 0 0 530.500
 Vennootschapsbelasting 55.000 0 0 0 55.000
 Overige bedrijfsvoering 5.312.400 183.300 0 0 5.495.700

TOTAAL SALDO (excl. bijdragen gemeenten) 64.116.400 2.064.100 1.619.100 585.000 68.384.600

Omschrijving begroting 2019 
primair

Budgetverhogingen

begroting 2019
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III. Handhaven ambitie huidige dienstverlening  

6.   Beveiligers met receptietaken          125.000 
7.   Klantencontactcentrum 1 (KCC1)          210.000  
8.   Strategisch business adviseurs Domein financiën        250.000 
                    585.000 
Ook voor deze uitgaven worden hogere bijdragen van de gemeenten gevraagd. 
 
Totaal budgetverhogingen I, II en III                    4.268.200 
 
Toelichting budgetaanvragen 2018 en 2019 
De budgetaanvragen hebben afwisselend betrekking op 2018 en 2019 en dienen daarom verwerkt te 
worden in de 1e tussenrapportage 2018 en/of de begroting 2019. Dat is in de onderstaande 
toelichting aangegeven. De onderstaande posten worden in principe volgens de afgesproken 
procentuele verdeelsleutel over de gemeenten verdeeld. Daar waar een andere verdeling van 
toepassing is, is dit aangegeven.   
 
I. Autonome ontwikkelingen en volumegroei. 
Bij dit onderdeel gaat het om werkgeverslasten, CAO en inflatie. Over deze posten zijn in het 
verleden heldere afspraken gemaakt. Het betreft hier geen keuze, de afspraken liggen vast en de 
uitgaven worden reeds gedaan bijvoorbeeld; de werkgeverslasten zijn reeds per 1-1-2018 gestegen. 
 
1. Werkgeverslasten (gestegen werkgeverspremies en reiskosten) 
- structureel vanaf 2018 € 606.600. 
- budget 2018 wordt incidenteel verwerkt in de 1e tussenrapportage 2018  en vanaf 2019 structureel 
in de begroting 2019  
 
2. Cao, inflatie en diverse kleine posten 
- structureel vanaf 2019 € 183.300 
- budget 2019 wordt structureel opgenomen in de begroting 2019 
Cao; er is nog geen nieuwe cao voor het jaar 2019 bekend. Inflatie; In het Centraal Economisch Plan 
2018 voorspelt het Centraal Planbureau een inflatie van 2,3% voor het jaar 2019.  
 
3.Volumegroei Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatie  
- incidenteel in 2018 en 2019 € 1.274.200  
- budget 2018 wordt incidenteel verwerkt in de 1e tussenrapportage 2018 en budget 2019 wordt 
incidenteel opgenomen in de begroting 2019. 
De reeds aanwezige caseload bij Wmo en Participatie neemt alleen maar toe, door toename van 
klantbestanden. Voor de Wmo-meldingen is het aantal te verwerken mutaties in 2017 ten opzichte 
van 2016 met 16% gestegen, het aantal meldingen is met 13% gestegen. Deze trend zet zich door 
naar 2018. Hierdoor halen we de wettelijke termijnen van 6 weken mogelijk niet meer bij de Wmo. 
Daarnaast kunnen we geen gehoor geven aan de oproep van de accountant om meer regie op de 
controle van de geleverde prestaties te voeren. 
De GR BAR komt zo snel mogelijk met een separaat raadsvoorstel naar de gemeenteraden waarin de 
verdeling van deze budgetaanvraag over de gemeenten nader wordt uitgewerkt, mede omdat we op 
dit aspect niet kunnen wachten tot besluitvorming plaatsvindt over de eerste tussenrapportage van 
2018. 
Voor de verdeling over de gemeentelijke bijdragen is uitgegaan van de integratie-uitkering sociaal 
domein uit het gemeentefonds. 
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II.  Nieuwe en gewijzigde taken 
4. Verdere transformatie 3 D’s. 
- incidenteel in 2018 € 1.772.100 en incidenteel in 2019 € 1.304.100  
- budget 2018 wordt incidenteel verwerkt in de 1e tussenrapportage 2018 en budget 2019 wordt 
incidenteel opgenomen in de begroting 2019. 
Voor 2018 is de versterking van de bedrijfsvoering van de 3 D’s  cruciaal om daarna effectief te 
kunnen transformeren, handhaven en in control te blijven. Onder de versterking van de 
bedrijfsvoering vallen ook maatregelen om het management tijdelijk te versterken en een integrale 
toegang vorm te geven (€ 250.000). Het wegnemen van deze maatregelen levert een risico op voor 
de slagkracht van het MT en daarmee de sturing op het domein. 
Hieronder scharen wij ook niet beïnvloedbare frictiekosten, maximaal € 468.000 (de hypotheek uit 
het verleden).  
Wij komen op dit punt dus zo snel mogelijk met een separaat raadsvoorstel naar de gemeenteraden. 
 
5. Informatieveiligheid 
- structureel; gaat om € 315.000 in 2018 en 2019 en vanaf 2020 en verder € 215.000 
- budget 2018 wordt incidenteel verwerkt in de 1e tussenrapportage 2018  en vanaf 2019 structureel 
in de begroting 2019  
Gemeenten beschikken over uiterst gevoelige informatie van burgers en hebben zowel de wettelijke 
als morele plicht om daar zorgvuldig mee om te gaan. De colleges van burgemeesters en wethouders 
dragen als eigenaar van gemeentelijke informatieprocessen en (informatie)systemen de politieke 
verantwoordelijkheid voor een passend niveau van informatieveiligheid en privacybescherming. Het 
beleidsterrein informatieveiligheid en privacybescherming is niet zozeer een technisch of juridisch 
vraagstuk, maar een organisatievraagstuk. Persoonsgegevens zijn immers te vinden in elk proces 
binnen elk domein. Zowel op concernniveau (centraal) als op afdelingsniveau (decentraal). Dit maakt 
het werkveld erg breed en de werkzaamheden uiteenlopend. 

*  Verruiming sportvrijstelling  
- incidenteel voor 2018; € 135.000 
- budget 2018 wordt incidenteel verwerkt in de 1e tussenrapportage 2018 
Met de nieuwe fiscale regelgeving (btw sportvrijstelling) lopen de BAR-gemeenten direct of indirect 
een fiscaal en financieel risico. De omvang van dit risico is nog niet becijferd vanwege de omvang van 
de werkzaamheden die hiervoor uitgevoerd moeten worden. Er moet een inventarisatie gemaakt 
worden van alle (btw bij) accommodaties. Vervolgens blijken hieruit de budgettaire effecten. Daarna 
kan hier passend op geanticipeerd worden. Dit moet vroegtijdig worden opgepakt om twee redenen. 
Allereerst moeten we misschien aanpassingen in beheervormen doorvoeren als blijkt dat de 
budgettaire effecten structureel te nadelig uitvallen. Ook moeten we tijdig SISA-verklaringen 
opstellen voor de compensatie- en subsidieregelingen inzake de btw-sportvrijstelling.  
Voor de verdeling over de gemeentelijke bijdragen is uitgegaan van een 3:2:1 verdeling, die rekening 
houdt met de complexiteit en daarmee samenhangende tijdsbesteding per gemeente. 

Autonome ontwikkelingen en volume groei 2018 2019 2020 e.v.
Stijging werkgeverspremies per 1-1-2018 541.580 I 541.580 S 541.580
Reiskosten woon/werkverkeer stijging werkelijke lasten 65.000 I 65.000 S 65.000
Indexatie 2,3%, inclusief diverse kleine bedragen 183.300 S 183.300
Maatschappij WMO (inclusief 15% Bedrijfsvoering) 411.700 I 411.700 I
Maatschappij Participatie (incl. 15% bedrijfsvoering) 862.500 I 862.500 I
Totaal autonome ontwikkelingen 1.880.780 2.064.080 789.880

1e Tussenrapportage Begroting 2019
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*deze post alleen verwerkt in de 1e tussenrapportage 2018 
 
III. Handhaven ambitie huidige dienstverlening 
6. Beveiligers met receptietaken 
- structureel vanaf 2018 € 125.000 
- 2018 wordt incidenteel verwerkt in de 1e tussenrapportage 2018, het budget vanaf 2019 structureel 
verwerken in de begroting 2019 
In verband met de ervaren veiligheid van medewerkers en bezoekers is besloten beveiligers in te 
huren. Het is een keuze van het nieuwe bestuur om deze post in de begroting 2019 te laten staan of 
dat andere keuzes gemaakt worden. 
 
7. Klantencontactcentrum 1 (KCC1) 
- structureel vanaf 2018 € 210.000 
- het budget 2018 wordt incidenteel verwerkt in de 1e tussenrapportage 2018  en vanaf 2019 
structureel in de begroting 2019  
De uitgaven voor inhuur bij het KCC worden reeds langere tijd gedaan echter hiervoor zijn geen 
middelen meer beschikbaar. Indien hierover op korte termijn geen besluit wordt genomen dan zal de 
reeds bestaande inhuur zo snel mogelijk moeten worden afgebouwd en dan zullen de wachttijden 
voor de burgers per direct gaan oplopen. 
Het is een keuze van het nieuwe bestuur om deze post in de 1e tussenrapportage 2018 én in de 
begroting 2019 te laten staan of dat andere keuzes gemaakt worden. 

8. Strategisch business adviseurs Domein financiën 
- structureel vanaf 2018 € 250.000 
- 2018 wordt incidenteel verwerkt in de 1e tussenrapportage 2018 en vanaf 2019 structureel in de 
begroting 2019  
In het verbeterplan Financiën is € 250.000 voor 4 jaar beschikbaar gesteld om een ontwikkeling te 
kunnen maken. Hiervoor is geen extra budget gevraagd aan de gemeenten. Dit bedrag is de 
afgelopen jaren betaald uit het overschot kapitaallasten. De nieuw gecreëerde functie van 
Strategisch Business Adviseur voldoet aan de behoeften van de wethouders. Bij de evaluatie van het 
domein in november 2017 is dit nogmaals onderstreept. Daarnaast is het domein Financiën vanaf de 
start van de BAR-samenwerking belast met het opstellen van de P&C producten van een ‘vierde’ 
bedrijf; de GR BAR. Dit vergt een substantieel tijdsbeslag. Het is een keuze van het nieuwe bestuur 
om deze post in de begroting 2019 te laten staan of dat andere keuzes gemaakt worden. 
Voor de verdeling over de gemeentelijke bijdragen is uitgegaan van een 1:1:1-verdeling. 
 
* Concern control 
- incidenteel voor 2018 € 100.000 
Op 2 februari 2018 heeft het dagelijks bestuur van de GR BAR ingestemd met de tijdelijke vervanging 
van een langdurig zieke medewerker bij de afdeling Concern Control. Hiervoor worden de kosten ad 
€ 100.000 via de eerste tussenrapportage 2018 aangevraagd. 

Nieuwe en gewijzigde taken 2018 2019 2020 e.v.
Versterken bedrijfsvoering (incl. 15% bedrijfsvoering) 1.304.100 I 1.304.100 I
Frictiekosten Sociaal domein 468.000 I
Informatieveiligheid; 315.000 I 315.000 S 215.000
Verruiming Sportvrijstelling* 135.000 I
Totaal nieuwe en gewijzigde taken 2.222.100 1.619.100 215.000

1e Tussenrapportage Begroting 2019
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*deze post alleen verwerkt in de 1e tussenrapportage 2018 
  

Handhaven ambitie huidige dienstverlening 2018 2019 2020 e.v.
Beveiligers met receptietaken 125.000 I 125.000 S 125.000
KCC1 210.000 I 210.000 S 210.000
Strategisch Business Adviseur Financiën 250.000 I 250.000 S 250.000
Concern Control* 100.000 I
Totaal ambitie 685.000 585.000 585.000

Begroting 20191e Tussenrapportage
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Overzicht van baten en lasten  
Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten(BBV) worden in dit 
overzicht de baten en lasten per programma weergegeven. De GR BAR heeft echter maar één 
programma: Bedrijfsvoering. Wel zijn de baten en de lasten gerubriceerd naar enkele kostensoorten.   

 
  

Overzicht van baten en lasten 2019

Lasten jaarrekening 
2017

begroting 
2018 na wijz.

begroting 
2019

begroting 
2020

begroting 
2021

begroting 
2022

 Salariskosten (incl. inhuurkosten) 56.967.500     55.278.600     59.080.700     56.348.700     56.283.700     56.283.700     
 Opleidingen 860.400          899.000          799.000          799.000          799.000          799.000          
 Overige personeelslasten 1.289.700       1.097.500       1.097.500       1.097.500       1.081.000       1.081.000       
 Huisvestingskosten 98.300            29.700            27.900            26.000            24.000            24.000            
 ICT 3.961.500       2.745.400       2.681.100       2.672.800       2.629.600       2.629.600       
 Wagenpark inkl.gereedschap/machines 544.200          530.500          530.500          530.500          530.500          530.500          
 Vennootschapsbelasting 400                 55.000            55.000            55.000            55.000            55.000            
 Overige bedrijfsvoering 3.674.800       6.028.300       6.252.300       6.100.600       6.234.800       6.234.800       

Totaal lasten 67.396.800     66.664.000     70.524.000     67.630.100     67.637.600     67.637.600     

Baten
 Salariskosten (incl. inhuurkosten) -1.505.800      -1.309.300      -1.309.300      -1.309.300      -1.309.300      -1.309.300      
 Opleidingen -                      -                      -                      -                      -                      -                      
 Overige personeelslasten -4.900             -                      -                      -                      -                      -                      
 Huisvestingskosten -97.900           -                      -                      -                      -                      -                      
 ICT -96.900           -73.500           -73.500           -73.500           -73.500           -73.500           
 Wagenpark inkl.gereedschap/machines -                      -                      -                      -                      -                      -                      
 Vennootschapsbelasting -                      -                      -                      -                      -                      -                      
 Overige bedrijfsvoering -1.325.500      -755.600         -756.600         -756.700         -761.400         -761.400         

Bijdragen deelnemende gemeenten:
- Barendrecht -25.342.600    -25.390.900    -26.541.500    -25.686.800    -25.686.800    -25.686.800    
- Albrandswaard -13.013.500    -13.195.600    -14.147.400    -13.509.800    -13.512.700    -13.512.700    
- Ridderkerk -26.009.700    -25.939.100    -27.695.700    -26.294.000    -26.293.900    -26.293.900    

Totaal baten -67.396.800    -66.664.000    -70.524.000    -67.630.100    -67.637.600    -67.637.600    
Totaal saldo van baten en lasten -                      -                      -                      -                      -                      -                      
Reserve mutaties -                      -                      -                      -                      -                      -                      
GEREALISEERD RESULTAAT                       -                       -                       -                       -                       -                       - 

Saldo jaarrekening 
2017

begroting 
2018 na wijz.

begroting 
2019

begroting 
2020

begroting 
2021

begroting 
2022

 Salariskosten (incl. inhuurkosten) 55.461.700     53.969.300     57.771.400     55.039.400     54.974.400     54.974.400     
 Opleidingen 860.400          899.000          799.000          799.000          799.000          799.000          
 Overige personeelslasten 1.284.800       1.097.500       1.097.500       1.097.500       1.081.000       1.081.000       
 Huisvestingskosten 400                 29.700            27.900            26.000            24.000            24.000            
 ICT 3.864.600       2.671.900       2.607.600       2.599.300       2.556.100       2.556.100       
 Wagenpark inkl.gereedschap/machines 544.200          530.500          530.500          530.500          530.500          530.500          
 Vennootschapsbelasting 400                 55.000            55.000            55.000            55.000            55.000            
 Overige bedrijfsvoering 2.349.300       5.272.700       5.495.700       5.343.900       5.473.400       5.473.400       
Gesaldeerde bedragen (excl. bijdragen 
gemeenten) 64.365.800     64.525.600     68.384.600     65.490.600     65.493.400     65.493.400     

Bijdragen deelnemende gemeenten:

- Barendrecht -25.342.600    -25.390.900    -26.541.500    -25.686.800    -25.686.800    -25.686.800    
- Albrandswaard -13.013.500    -13.195.600    -14.147.400    -13.509.800    -13.512.700    -13.512.700    
- Ridderkerk -26.009.700    -25.939.100    -27.695.700    -26.294.000    -26.293.900    -26.293.900    
TOTAAL BIJDRAGEN -64.365.800    -64.525.600    -68.384.600    -65.490.600    -65.493.400    -65.493.400    
Totaal saldo van baten en lasten -                      -                      -                      -                      -                      -                      
Reserve mutaties -                      -                      -                      -                      -                      -                      
GEREALISEERD RESULTAAT -                      -                      -                      -                      -                      -                      
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3.2 Gronden waarop de ramingen zijn gebaseerd   

De volgende kaders gelden als uitgangspunt voor het opstellen van deze begroting: 
- Ontwikkeling personele kosten  

De afgesloten cao’s worden gevolgd en er wordt rekening gehouden met gewijzigde 
werkgeverspremies en periodieken. De GR BAR wordt door de gemeenten gecompenseerd 
voor de cao, gestegen werkgeverspremies en periodieken.  

- Ontwikkeling overige kosten bedrijfsvoering  
 * Voor het te hanteren inflatiepercentage voor 2019 wordt gebruik gemaakt van prognoses 

van het Centraal Planbureau. De GR BAR wordt door de gemeenten gecompenseerd voor de 
inflatie. 

 * Voor de meerjarenraming (2020-2022) worden constante prijzen gehanteerd. 
- Risico's  
 De risico’s van de GR BAR worden  opgenomen in de individuele risicoprofielen van de  
 gemeenten. 
-  Verrekenen  

 * Bij de jaarrekening:  
 het standaardpakket wordt volgens de afgesproken verdeelsleutel naar rato van 

ingebracht budget in rekening gebracht. 
 het maatwerkpakket wordt separaat aan de betreffende gemeente in rekening 

gebracht.  
 * Bij aanvullende diensten: De GR BAR bespreekt dit vooraf met het desbetreffende 
college. 

- Nieuwe taken  
Het uitgangspunt is dat de GR BAR financieel wordt gecompenseerd door de gemeenten 
voor nieuwe taken.  

- Investeringen bedrijfsvoering 
* In de begroting wordt jaarlijks een  meerjarig investeringsschema opgenomen. 
* De meerjarige dekking van de kapitaallasten  vindt in principe plaats binnen de vrijval van 
de bestaande kapitaallasten. 

- Autorisatieniveau 
Het niveau van autorisatie van de begroting van de GR BAR ligt op het niveau van de 
totaalbedragen van de baten en lasten.    

- Financieel toezicht door Provincie 
 Uitgangspunt is repressief toezicht. 

 
Verrekensystematiek    
In de Notitie Verrekenen in de BAR-samenwerking zijn afspraken gemaakt over de wijze van 
verrekenen tussen de drie gemeenten. De verrekensystematiek moet ervoor zorgen dat de 
gemeenschappelijke regeling niet ongelimiteerd kan worden gevraagd aanvullende diensten te 
verlenen, zonder dat daar financiële consequenties aan verbonden zijn. Immers, als een willekeurige 
gemeente zonder meerkosten aanvullende diensten kan vragen aan de gemeenschappelijke regeling 
dan kan dit leiden tot een ongewenste onevenredigheid in de uitbreiding van de diensten voor de 
ene gemeente, terwijl de kosten over de deelnemende gemeenten worden gespreid. Om dit te 
voorkomen wordt onderscheid gemaakt in het standaardpakket en maatwerk. In deze begroting 
worden de huidige afspraken over standaard en maatwerk gecontinueerd. 
 
Het standaardpakket wordt volgens een verdeelsleutel naar rato van ingebracht budget verrekend en 
de maatwerkpakketten worden separaat aan de betreffende gemeente in rekening gebracht. Om het 
maatwerk te kunnen toerekenen, is het tijdschrijven ingevoerd. Medewerkers houden hiermee bij 
voor welke gemeente ze werkzaamheden hebben uitgevoerd. Voor de afdelingen Toegang, 
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Verstrekkingen en Vakondersteuning worden geen uren van het maatwerk bijgehouden, maar 
worden de aantallen cliënten als verrekensleutel gebruikt. Dit omdat het werk niet in uren is toe te 
rekenen aan één gemeente, er worden bijvoorbeeld meerdere cliënten, afkomstig uit alle drie de 
gemeenten, per uur gesproken. 
  
De percentages van de verdeelsleutel voor het standaard pakket worden jaarlijks op 1 januari 
geactualiseerd om te zorgen dat ze blijven aansluiten op de begrotingswijzigingen die ieder jaar 
worden opgesteld. De laatste keer is dit gebeurd op 1 januari 2018. Toen zijn de percentages 
berekend op:   
- Barendrecht:   39,26%   
- Albrandswaard:  20,48%  
- Ridderkerk:   40,26%  
Op 1 januari 2019 zullen de percentages opnieuw geactualiseerd worden waarbij rekening zal 
worden gehouden met de begrotingswijzigingen die er in 2018 allemaal zijn geweest. Maar op dit 
moment gelden de percentages per 1 januari 2018 ook voor deze  begroting 2019. 
 
Voor nieuwe taken geldt dat voor alle werkzaamheden die gezamenlijk worden uitgevoerd 
(standaard GR BAR) de afgesproken verdeelsleutel wordt aangehouden, tenzij in concrete situaties 
een afwijkende verdeelsleutel gerechtvaardigd is. 

3.3  Overzicht incidentele baten en lasten   
De in deze begroting opgenomen incidentele lasten zijn: 
- € 1.274.200 in 2019 voor volumegroei WMO en participatie, 
- € 1.304.100 in 2019 voor verdere transformatie 3D’s. 
Hier staan incidentele baten in de vorm van hogere gemeentelijke bijdragen tegenover.  

3.4  Overzicht beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves  
In 2019 zijn er geen reserves aanwezig. 
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3.5  Meerjarenbalans   
Deze geprognosticeerde balans is een verplicht onderdeel en geeft inzicht in de ontwikkeling van de 
investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte. De 
indeling is hetzelfde als de balans in de rekening, maar niet zo in detail. 
 
Activa 

     Omschrijving 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 
            
Vaste activa 8.185.000 8.688.600 8.844.700 8.402.100 7.144.300 
* Materiële activa - economisch nut 8.178.300 8.685.200 8.844.700 8.402.100 7.144.300 
* Materiële activa - maatschappelijk nut 6.700 3.400 0 0 0 
            
            
            
            
            
Totaal activa 8.185.000 8.688.600 8.844.700 8.402.100 7.144.300 

      Passiva 
     Omschrijving 1-1-2019 1-1-2020 1-1-2021 1-1-2022 1-1-2023 

            
Vaste passiva 521.200 280.600 156.300 83.800 40.700 
* Reserves (eigen vermogen) n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
* Voorzieningen n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
* Langlopende schulden  521.200 280.600 156.300 83.800 40.700 
            
Vlottende passiva 7.663.800 8.408.000 8.688.400 8.318.300 7.103.600 
* Kortlopende schulden  7.663.800 8.408.000 8.688.400 8.318.300 7.103.600 
            
Totaal Passiva 8.185.000 8.688.600 8.844.700 8.402.100 7.144.300 
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3.6  EMU-saldo   
Het presenteren van het EMU-saldo is een verplicht onderdeel van de begroting. 
Het EMU-saldo is ingevoerd door de Europese Unie  om vergelijkingen tussen de verschillende 
eurolanden te kunnen maken. Het is het vorderingensaldo op transactiebasis. Is het saldo positief 
dan is er sprake van een vorderingenoverschot. Is het saldo negatief, dan spreekt men van een 
vorderingentekort.  
Het tekort mag niet hoger zijn dan 3% van het bruto binnenlands product. Deze 3% geldt voor de 
Nederlandse overheid in haar geheel (Rijk en decentrale overheden).  
 
De GR BAR heeft als boekhoudstelsel (net als gemeenten) het stelsel van baten lasten. Om tot het 
EMU-saldo te komen is de volgende berekening nodig:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Omschrijving 2018 2019 2020 2021 2022

Exploitatiesaldo voor toevoegingen en
onttrekkingen aan reserves 0 0 0 0 0

Bij: afschrijvingen ten laste van de exploitatie 2.256.000 2.311.000 2.311.000 2.314.000 2.314.000

Af: investeringen in (im)materiële activa die op 
de balans worden geactiveerd -3.314.200 -2.595.000 -2.497.000 -1.861.500 -1.085.000

EMU-saldo -1.058.200 -284.000 -186.000 452.500 1.229.000
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Bijlagen  
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Bijlage Investeringen   

 
 

 

 

 

  

Investeringsplan 2019-2022 2019 2020 2021 2022
Winterdienstmachines 225.000 330.000
Klein motorisch tuingereedschap 50.000 50.000 50.000 50.000
Ongekentekende voertuigen 310.000 395.000 150.000 170.000
Mercedes Benz Vito (2x) 80.000
Bromfietsen elektrisch (4x) 24.000
Investering begraafplaatsen 60.000 67.000 12.500 85.000

Totaal Materieel 725.000 842.000 236.500 305.000
Kantoorautomatisering specials 40.000 40.000 150.000
Uitbreiding storage BAR dubbel data centre 100.000 250.000 75.000
Vervanging routers en switches 25.000 25.000 150.000
Nieuwe telefooncentrale 100.000
Thin client pilot project 40.000
BAR Backup infrastructuur (Hardware + Software) 50.000
Mobiele telefoontoestellen (Smart phone) 150.000 150.000 150.000 150.000
Vervanging en uitbreiding serverpark (geen data opslag) 25.000 75.000 25.000 25.000
Noodstroomvoorziening 10.000 10.000
Vervanging Wifi infrastructuur 25.000 150.000
Netwerkbeveiliging 50.000 50.000 25.000
Cloud infrastructuur 150.000 100.000 50.000 50.000
Werkplek vervanging 150.000 150.000 150.000 150.000
Innovatie 20.000 20.000 20.000 20.000

Totaal Automatisering 835.000 710.000 820.000 780.000
Gegevenshuishouding 80.000 80.000 75.000
Informatieveiligheid en privacy 100.000 100.000 50.000
Data gedreven 120.000 100.000 100.000
Makkelijk digitaal 75.000 50.000 50.000
GDI & architectuur 100.000 100.000 150.000
Allocatie t.b.v. innovatie en nieuwe thema's 250.000 280.000 275.000
Procesoptimalisatie 30.000 35.000 35.000
Digitale Duurzaamheid 40.000 40.000 40.000
Open data 30.000 30.000 30.000

Totaal Informatie management 825.000 815.000 805.000 0
Audio visuele middelen 40.000 20.000
Vervanging keukenapparatuur/witgoed 60.000 60.000
doorontwikkelen kantoorinrichting (gezonde kantooromgeving) 60.000
Vervanging meubilair hubs en bedrijfsrestaurants 50.000

Totaal facilitair 160.000 130.000 0 0
Totaal generaal 2.545.000 2.497.000 1.861.500 1.085.000
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Bijlage Taakvelden    
Dit is een verplichte bijlage bij de begroting. 
De begroting is daarvoor gesplitst in directe kosten die naar deze Bijlage Taakvelden gaan en in 
kosten van overhead die naar het hierna volgende Overzicht Overhead gaan.  
Taakvelden zijn 53 (in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten)  
voorgeschreven zorggebieden die betrekking hebben op taken en daaraan gerelateerde activiteiten. 
De directe kosten zijn naar de taakvelden verdeeld aan de hand van de staat van personeelslasten en 
de functiebeschrijvingen van de medewerkers. De cijfers zijn indicatief. De verdeling is bewust 
globaal en eenvoudig gehouden. 
(Noot: bij de toerekening naar de taakvelden is de interne hulpkostenplaats Kapitaallasten niet meegenomen. Dat zou 
namelijk dubbel zijn, want die kostenplaats wordt binnen de BAR doorberekend.)   
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Totalen per taakveld begroting 2019 BAR-begroting

Lasten Baten Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk
0.1 Bestuur 0 0 0 0 0
0.2 Burgerzaken 3.054.300 -10.400 -1.195.000 -623.400 -1.225.500
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden 935.900 -2.100 -366.600 -191.200 -376.000
0.4 Overhead 33.091.000 -973.200 -12.500.500 -6.823.400 -12.793.900
0.5 Treasury 0 0 0 0 0
0.61 OZB woningen 362.100 -1.400 -19.900 -10.000 -330.800
0.62 OZB niet-woningen 193.900 -800 0 0 -193.100
0.63 Parkeerbelasting 0 0 0 0 0
0.64 Belasting overig 0 0 0 0 0
0.7 Alg. Uitk. en ov. Uitk. Gemeentefonds 0 0 0 0 0
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0
0.9 Vennootschapsbelasting 82.000 0 -32.200 -16.800 -33.000
0.10 Mutaties reserves 0 0 0 0 0
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0 0 0 0 0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer 142.100 0 -55.800 -29.100 -57.200
1.2 Openbare orde en veiligheid 1.864.000 -13.400 -726.600 -379.000 -745.000
2.1 Verkeer, wegen en water 5.812.200 -60.800 -2.258.000 -1.177.900 -2.315.500
2.2 Parkeren 40.700 0 -16.000 -8.300 -16.400
2.3 Recreatieve havens 0 0 0 0 0
2.4 Economische havens en waterwegen 82.500 0 -32.400 -16.900 -33.200
2.5 Openbaar vervoer 0 0 0 0 0
3.1 Economische ontwikkeling 418.900 -500 -164.300 -85.700 -168.400
3.2 Fysieke bedri jfsinfrastructuur 82.000 0 -32.200 -16.800 -33.000
3.3 Bedri jfsloket en -regelingen 0 0 0 0 0
3.4 Economische promotie 0 0 0 0 0
4.1 Openbaar basisonderwi js 0 0 0 0 0
4.2 Onderwijshuisvesting 156.500 0 -61.400 -32.000 -63.100
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken 634.700 0 -249.200 -130.000 -255.500
5.1 Sportbeleid en activering 214.100 0 -84.100 -43.800 -86.200
5.2 Sportaccommodaties 738.500 0 -289.900 -151.200 -297.400
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 131.800 0 -51.700 -27.000 -53.100
5.4 Musea 0 0 0 0 0
5.5 Cultureel erfgoed 80.800 0 -31.700 -16.600 -32.500
5.6 Media 0 0 0 0 0
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 3.899.400 -122.400 -1.482.900 -773.500 -1.520.600
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 666.700 0 -261.800 -136.500 -268.400
6.2 Wijkteams 629.600 0 -247.200 -128.900 -253.500
6.3 Inkomensregel ingen 2.477.500 0 -972.700 -507.400 -997.400
6.4 Begeleidende participatie 0 0 0 0 0
6.5 Arbeidsparticipatie instrumenten gericht op toeleiding naar werk 2.408.200 0 -945.500 -493.200 -969.500
6.6 Maatwerk-voorzieningen (WMO) 1.261.000 0 -495.100 -258.300 -507.600
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 925.100 0 -363.200 -189.500 -372.400
6.72 Maatwerkdienstverlening 18- 774.800 0 -304.200 -158.700 -311.900
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 243.300 0 -95.500 -49.800 -98.000
6.82 Geëscaleerde zorg 18- 192.800 0 -75.700 -39.500 -77.600
7.1 Volksgezondheid 232.600 0 -91.300 -47.600 -93.700
7.2 Riolering 305.200 -2.100 -119.000 -62.100 -122.000
7.3 Afval 966.400 -660.000 -120.300 -62.800 -123.300
7.4 Mil ieubeheer 702.500 0 -275.800 -143.900 -282.800
7.5 Begraafplaatsen 880.900 0 -345.900 -180.400 -354.600
8.1 Ruimteli jke ordening 2.329.000 -2.400 -913.400 -476.500 -936.700
8.2 Grondexploitatie 1.320.000 -11.600 -513.700 -268.000 -526.700
8.3 Wonen en bouwen 1.918.500 -6.100 -750.800 -391.700 -769.900

Totalen 70.251.500 -1.867.200 -26.541.500 -14.147.400 -27.695.400
netto (lasten minus baten): 68.384.300

Bijdrage gemeenten
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Bijlage Overzicht Overhead    
Dit is een verplichte bijlage bij de begroting. 
De begroting is daarvoor gesplitst in directe kosten die naar de Bijlage Taakvelden gaan (zie de bijlage 
hiervoor) en in kosten van overhead die naar dit Overzicht Overhead gaan.  
 
Overhead is gedefinieerd als: de kosten die verband houden met de sturing en de ondersteuning van 
de medewerkers in het primaire proces. Dit betreft de hiërarchisch leidinggevenden, financiën, 
control, HRM, inkoop, communicatie, juridische zaken, bestuurszaken en bestuursondersteuning, 
ICT, facilitaire zaken, huisvesting, DIV en managementondersteuning.  
De cijfers zijn indicatief. Er is bewust voor gekozen de verdeling globaal en eenvoudig te houden. 
 

 

Lasten Baten

Salariskosten, opleidingen en overige personeelslasten 23.798.500    -172.200         
Gemeentewerf Barendrecht, Londen 15 89.900            -                        
Hulpkpl. Personele benodigdheden 1.543.900       -                        
Hulpkpl. Kantoorbenodigdheden 1.631.500       -                        
Hulpkpl. ICT benodigdheden 2.141.700       -73.500           
Hulpkpl. Informatiemanagement 2.281.500       -                        
Regionale samenwerking duurzaamheid 120.900          -120.900         
Implementatie omgevingswet 185.000          -                        
Stelposten 1.298.100       -606.600         
Eindtotaal 33.091.000    -973.200         
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Inleiding    

Voor u liggen de jaarstukken 2017 van de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie (hierna GR 
BAR). In dit document legt het dagelijks bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in 2017. 
De begroting 2017 is het uitgangspunt geweest voor de opstelling.  
De jaarstukken bestaan uit twee delen. Het eerste deel is het jaarverslag.  In dit deel wordt een 
toelichting gegeven op de uitvoering van de bedrijfsvoering. Het tweede deel is de jaarrekening, dat 
de financiële weergave geeft. 
 
Jaarverslag 
In de begroting 2017 zijn drie hoofddoelstellingen benoemd welke passen bij de visie van de GR 
BAR. In het jaarverslag is aan de hand van deze hoofddoelstellingen in prestatieafspraken en 
indicatoren uitgewerkt op welke wijze de organisatie hier uitvoering aan heeft gegeven. 
 
Paragrafen 
In de paragrafen komen de onderwerpen aan de orde die van belang zijn om inzicht te krijgen in de 
risico’s en het weerstandsvermogen, de financiering en de kapitaalgoederen van de GR 
BAR. 
 
Jaarrekening 
In de jaarrekening is de balans met toelichting opgenomen en het exploitatieresultaat inclusief 
een toelichting bij de relevante afwijkingen ten opzichte van de begroting. 
 
Bijlagen 
Als bijlagen zijn opgenomen de Staat van kredieten 2017 en het Overzicht van de 
(administratieve) begrotingswijzigingen 2017.  
 
De in de jaarstukken genoemde bedragen zijn afgerond op honderden euro's, tenzij anders 
aangegeven.  
 
Wij verwachten dat u met deze jaarstukken een instrument heeft waarmee u op hoofdlijnen uw 
controlerende taak kunt vervullen en wensen u succes bij de voorbereidingen voor de 
behandeling in de verschillende gemeenteraden en het algemeen bestuur. 
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Financiële samenvatting   
 Resultaat jaarrekening 

Nadat de jaarrekening 2017 was opgesteld resteerde een nadelig saldo van € 713.100. Dit is het 
verschil tussen de begroting na wijziging en het totaal van de werkelijke uitgaven. Om op één A-4tje 
inzicht te krijgen in de cijfers van deze jaarrekening wordt verwezen naar bladzijde 39, het Overzicht 
van baten en lasten 2017. 
Dit nadelige resultaat is veroorzaakt door hogere salarissen (inclusief inhuurkosten) van € 1.392.000 
en een voordelig saldo van € 678.900 bij de overige bedrijfsvoeringskosten.    
Het rekeningsaldo 2017 wordt via de bijdragen verrekend met de gemeenten. Dit gebeurt in het 
dienstjaar 2017.  
 
In tabel:    
De in de tabel genoemde bedragen zijn gesaldeerde bedragen van de baten en de lasten (exclusief de bijdragen van de gemeenten) 

 
De begroting van de GR BAR bestaat uit bedrijfsvoeringskosten, oftewel de kosten van het ambtelijk 
apparaat. 

 
Op basis van de begroting na wijziging is de inbreng per gemeente:   

 
 
Drie doorgeschoven prestaties 
Naast de hierboven gegeven informatie over het rekeningsaldo is nog het volgende te melden 
over de rekening van de GR BAR. In het rekeningsaldo zitten drie posten verwerkt die een nadere 
toelichting verdienen, te weten de implementatie van de Omgevingswet, de Resultaatgerichte 
inkoop jeugdzorg en het Afvalbeleidsplan Ridderkerk (deze laatste betreft alleen de gemeente 
Ridderkerk). De gemeenteraden hebben voor deze projecten een bedrag ter beschikking gesteld.  
In 2017 zijn bij deze posten overschotten ontstaan van respectievelijk € 141.300, € 147.400 en  
€ 35.000.  
De afspraak is dat de GR BAR geen budget mag doorschuiven naar volgende jaren. Ieder jaar wordt 
het rekeningsaldo verrekend met de gemeenten / de gemeentelijke bijdragen. Met de verrekening 
van het rekeningsaldo zijn deze overschotten - alhoewel het saldo onder de streep negatief is - naar 
de gemeenten gegaan. 
Om het mogelijk te maken de door de raden beschikbaar gestelde budgetten ook in 2018 te kunnen 
gebruiken willen we  de drie gemeenten verzoeken om bij hun jaarrekeningen deze drie overschotten  
als zogeheten doorgeschoven prestaties te behandelen. Dan schuift het overschot via de 
resultaatbestemming bij de rekeningen 2017 van de gemeenten door naar 2018 en kunnen ze het in 
2018 opnieuw ter beschikking stellen aan de GR BAR. Dat zal dan gebeuren in de 1e 
tussenrapportages van de gemeenten en de GR BAR. 
 

 Verrekening van standaard en maatwerk  
Afgesproken is dat het maatwerk op basis van nacalculatie wordt afgerekend per deelnemende 
gemeente. Alle kosten voor gezamenlijk gebruik, worden in rekening gebracht aan de hand van 
de afgesproken procentuele verdeelsleutel.  De kosten welke worden gemaakt ten behoeve van 
maatwerk worden separaat in rekening gebracht bij de betreffende gemeente. Om de werkelijke 
kosten van de standaardpakketten en maatwerkpakketten inzichtelijk te krijgen, wordt de 
tijdsbesteding per gemeente gemonitord. In de doorrekening van de loonkosten levert de 

Gesaldeerde bedragen 
(excl. bijdragen gemeenten)

Rekening 2016 Begroting 2017 wijziging begroting na 
wijziging

werkelijk verschil

 Salariskosten (incl. inhuurkosten) -51.991.700      -50.196.300      -3.873.400     -54.069.700    -55.461.700    -1.392.000     

 Overige lasten bedrijfsvoering -13.385.100      -13.970.500      4.387.500       -9.583.000     -8.904.100     678.900         

 Totaal -65.376.800    -64.166.800    514.100        -63.652.700 -64.365.800 -713.100      

 Ontwikkeling van gemeentelijke bijdrage Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk Totaal

 Oorspronkelijke begroting 2017 25.807.900             13.241.900             25.117.100             64.166.900             

 mutaties op basis van 2 tussenrapportages -571.100                -539.400                596.300                 -514.200                

 Begroting na wijziging  25.236.800           12.702.500           25.713.400           63.652.700           
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verschuiving van maatwerk naar standaard de volgende verrekening van gemaakte loonkosten 
tussen de gemeenten op:    
 

 
 
Per saldo krijgt Barendrecht € 179.000 terug en moeten Albrandswaard en Ridderkerk respectievelijk 
€ 168.000 en € 11.000 bijbetalen.   
Ook dit resultaat bij het maatwerk wordt via de bijdragen verrekend met de deelnemende 
gemeenten.  
 

 Verrekenen resultaat jaarrekening en nacalculatie standaard en maatwerk met de 
gemeentelijke bijdragen 

Het nadelig jaarrekeningsaldo van € 713.100 en de nacalculatie van standaard en maatwerk 
worden via de bijdragen verrekend met de deelnemende gemeenten.  Het jaarrekeningsaldo wordt 
verrekend volgens de afgesproken procentuele verdeelsleutel. De percentages van deze 
verdeelsleutel worden jaarlijks op 1 januari geactualiseerd en voor het begrotingsjaar 2017 gelden de 
volgende percentages:  
Barendrecht  39,94% 
Albrandswaard  20,06%  
Ridderkerk  40,00% 
 
Dat geeft voor de gemeentelijke bijdragen het volgende beeld:   

 
 
De consequentie per gemeente is:   

 
 
In de onderdelen Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2017 en Verrekenen van 
standaard en maatwerk wordt gedetailleerd ingegaan op de financiële afwijkingen ten opzichte 
van de begroting en de afwijkingen bij het maatwerk. 
  

maatwerk (op basis van uren) -713.000 -74.000 -183.000

standaard (op basis van ingebracht budget) 387.000 195.000 388.000

Subtotaal: verrekening op basis van uren -326.000 121.000 205.000

Verrekening maatwerk (op basis van aantallen) 147.000 47.000 -194.000

Totaal verrekening uren en aantallen -179.000 168.000 11.000

Verrekening maatwerk en standaard Barendrecht 2017 Albrandswaard 2017 Ridderkerk 2017

 Jaarrekening 2017: Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk Totaal

 Begroting na wijziging  25.236.800             12.702.500             25.713.400             63.652.700             
 - verrekening jaarrekening-
 resultaat 2017

284.800                 143.100                 285.200                 713.100                 

 - verrekening maatwerk en 
 standaardpakket

-179.000                168.000                 11.000                   -                        

 Definitieve jaarbijdrage 2017 25.342.600           13.013.600           26.009.600           64.365.800           

Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk Totaal
Verschil ten opzichte van de begroting na wijziging -105.800                -311.100                -296.200                -713.100                

hogere bijdrage hogere bijdrage hogere bijdrage
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1. Programmaplan   

1.1 Doelstellingen   

De GR BAR is het samenwerkingsverband van de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en 
Ridderkerk. De GR BAR ondersteunt op een professionele manier de drie gemeentebesturen in hun 
activiteiten voor de lokale samenleving. 
 
In 2017 is onze visie opnieuw geformuleerd en deze luidt: 
“Wij zijn er voor onze inwoners. Zij zijn de kern van ons bestaan. Onze inwoners staan centraal.  
Wij staan dicht bij onze inwoners. Als eerste overheid zijn wij een betrokken en gelijkwaardige 
partner. Wij zijn nabij.  
Wij willen het verschil maken voor onze inwoners. Samen met onze inwoners doen wij de goede 
dingen. Wij zijn gedreven door de maatschappelijke opgaven.  
Wij leveren Persoonlijke, Moderne, Betrokken en Betrouwbare dienstverlening” 
 
Het bestuurlijke organogram van de GR BAR ziet er als volgt uit: 
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Onze centrale opgave is een optimaal functionerende ambtelijke organisatie die ervoor zorgt dat de 
drie gemeenten autonoom kunnen blijven opereren, ook met de huidige complexe opgaven zoals die 
van de drie decentralisaties.  
Daarbij zijn de drie hoofddoelstellingen: 

1. Een excellente dienstverlening,  
2. Acceptabele kosten, 
3. Een kwalitatief deskundige en robuuste organisatie. 

 
1.2 Prestatiegegevens GR BAR 2017  
De hierboven genoemde drie doelstellingen zijn vertaald in elf prestatieafspraken, die zijn 
onderverdeeld in zeventien indicatoren. Over de voortgang van deze indicatoren wordt 
gerapporteerd in de planning & controlcyclus (tussenrapportage, jaarrekening).  
 
In de grafieken is met een blauwe lijn opgenomen wat onze norm is. In een aantal gevallen zien we 
deze lijn veranderen van 2016 naar 2017, omdat voor 2017 de norm scherper is gesteld. 
Omdat in het ene geval boven de norm-lijn blijven het streven is en in het andere geval juist onder de 
lijn blijven, is de realisatie weergegeven met een gekleurde lijn. “Groen” wil zeggen: de norm wordt 
gehaald, “Oranje” wil zeggen dat de norm (nog) niet gehaald wordt. 
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Indicator Norm 
2016 Norm 2017 Realisatie 

2015 
Realisatie 

2016 
Realisatie 

2017   

Waardering algehele 
dienstverlening 
(Waarstaatjegemeente.nl) 

>7,2 

>7,5 (eigen 
norm) 
gem.  
Gemeenten: 
6,7  

7,1 (BD) 6,9 (RK) 
7,1 (BD) 
6,9 (RK) 
6,8 (BD) 

 

Tevredenheid cliënten 
wmo/werk en 
inkomen/jeugdhulp  

n.t.b. na 
nulmeting 7,0 - 6,8 n.n.b. 

 

Wachttijd aan de telefoon <60 sec. <30 sec. - - 28 
 

Wachttijd aan de balie (met 
afspraak) 

80%  < 5 
min. 

90%  < 5 
min. - - 75% 

 

Betaaltermijn facturen  
90% 
binnen 30 
dagen 

90% binnen 
30 dagen 86% 89% 91% 

 

Afhandeltermijn 
bezwaarschriften  

90% 
binnen 12 
weken 

90% binnen 
12 weken 83% 73% 85% 

 

Aanvragen Levensonderhoud 
(participatiewet) 

90% 
binnen 
termijn 

95% binnen 
termijn 

87% 84% 86% 
 

Aanvragen WMO 89% 96% 90% 
 

Aanvragen WABO-
vergunningen in ontw. in ontw. 98%  

Subsidieaanvragen in ontw. in ontw. 88% 
 

Meldingen openbare ruimte in ontw. in ontw. in ontw.  
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Indicator Norm 
2016 Norm 2017 Realisatie 

2015 
Realisatie 

2016 
Realisatie 

2017   

Budgetafwijking BAR-
begroting op totaalniveau  < 1% < 1% 0,04% 0,03% -1,07% 

 

Taakstelling (ingeboekte 5 
miljoen) wordt gerealiseerd 66% 100% 41% 72% 100% 

 

Goedkeurende 
controleverklaring van de 
accountant  

100% 100% ja ja nee 
 

Percentage medewerkers 
zonder vervanger  <19% <19% 15% 10,1% 10,5% 

 

Gemiddelde bezetting in fte 
per specifieke functie  >2,38 >2,38 3,17 3,8 4,1 

 

percentage specifieke functies >75% >75% 77% 78% 77% 
 

 
Uitleg 
Bovenstaande indicatoren zijn afkomstig uit de in maart 2016 door het algemeen bestuur van de GR 
BAR vastgestelde notitie “Herijking BAR doelstellingen”. De drie hoofddoelstellingen van de GR BAR, 
te weten excellente dienstverlening, tegen acceptabele kosten met een kwalitatief deskundige en 
robuuste organisatie, zijn hierin vertaald naar zo concreet mogelijke prestatieafspraken. Aan deze 
prestatieafspraken zijn vervolgens meetbare indicatoren en normen gekoppeld: 
 
Doelstelling Prestatieafspraken Indicator 

Excellente dienst-
verlening 

De klant staat centraal voor ons. We zorgen voor kwalitatief 
goede producten met een goede service en persoonlijke 
benadering 

  Waardering algehele dienstverlening 
(Waarstaatjegemeente.nl)

  Tevredenheid cliënten wmo/werk en 
inkomen/jeugdhulp (nulmeting vindt 
momenteel plaats)

We zorgen ervoor dat de wachttijd aan de telefoon zo kort 
mogelijk is   Wachttijd aan de telefoon

We zorgen ervoor dat de wachttijd aan de balie zo kort 
mogelijk is   Wachttijd aan de balie (met afspraak)

Onze leveranciers worden zo snel mogelijk betaald    Betaaltermijn facturen 

We handelen bezwaarschriften zo snel mogelijk af   Afhandeltermijn bezwaarschriften 

We beantwoorden alle klantvragen zo snel mogelijk  

  Afwikkeling klantvragen:

o Aanvragen Wet Werk & Bijstand 

o Aanvragen WMO 
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Doelstelling Prestatieafspraken Indicator 

o Aanvragen vergunningen 

o Subsidieaanvragen 

o Meldingen openbare ruimte 

Acceptabele kosten 

We organiseren de samenwerking binnen de door de 
gemeenten beschikbaar gestelde budgetten. Uitgangspunt is 
een meerjarig sluitende exploitatie  

  Budgetafwijking BAR-begroting op 
totaalniveau 

We realiseren de ingeboekte taakstelling (10% bezuiniging)   Taakstelling (ingeboekte 5 miljoen) 
wordt gerealiseerd

We zorgen voor een transparante en getrouwe financiële 
administratie 

  Goedkeurende controleverklaring 
accountant BAR en drie gemeenten

Kwalitatief deskundige, 
robuuste organisatie  

We zorgen ervoor dat onverwacht vertrek of ziekte van een 
collega gemakkelijk kan worden opgevangen 

  Percentage medewerkers zonder 
vervanger 

  Gemiddelde bezetting in fte per 
specifieke functie 

We zorgen voor deskundigheid in eigen organisatie   percentage specifieke functies

 
•  Waardering algehele dienstverlening (Waarstaatjegemeente.nl) 
Dit is een van de cijfers vanuit Waarstaatjegemeente.nl. Naast dit cijfer zijn er ook nog diverse andere 
die iets zeggen over de tevredenheid van de klant over de dienstverlening. Waar relevant zullen we 
deze ook vermelden. De norm was in 2016 7,2 en is voor 2017 opgehoogd naar 7,5. 
 
•  Tevredenheid cliënten Wmo/werk en inkomen/jeugdhulp  
De tevredenheid van cliënten in het sociaal domein wordt apart gemeten.  
 
•  Wachttijd aan de telefoon en wachttijd aan de balie  
We streven naar korte wachttijden. Voor telefonie is de norm in 2017 aangescherpt van 60 seconden 
naar 30 seconden. 
 
•  Betaaltermijn facturen  
We willen dat onze leveranciers zo snel mogelijk worden betaald. 
 
•  Afhandeltermijn bezwaarschriften  
We behandelen bezwaarschriften zo snel mogelijk. De norm is dat minimaal 90% van de 
bezwaarschriften binnen 12 weken is afgehandeld. 
 
•  Afwikkeling klantvragen 
Ook klantvragen, zoals aanvragen Wet Werk & Bijstand, Wmo, vergunningen, subsidieaanvragen en 
meldingen openbare ruimte willen we zo snel mogelijk beantwoorden. De norm voor deze vragen is 
ook verhoogd: in 2016 moest minimaal 90% van de vragen binnen de termijn behandeld zijn, voor 
2017 is dit 95%. 
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•  Budgetafwijking BAR-begroting op totaalniveau  
Uitgangspunt is een meerjarig sluitende exploitatie, waarbij de afwijking in de jaarrekening ten 
opzichte van de begroting niet meer dan 1% mag zijn. 
 
•  Taakstelling (ingeboekte € 5 miljoen) wordt gerealiseerd 
Bij de start van de GR BAR is een taakstelling meegegeven door de drie gemeenten. Deze behelst een 
bezuiniging van € 5 miljoen op de totale kosten, die in drie jaar gerealiseerd moet worden (in 2017 
100%). 
 
•  Goedkeurende controleverklaring GR BAR en drie gemeenten 
We zorgen voor een getrouwe en transparante financiële administratie. De accountant geeft zijn 
oordeel bij de jaarrekening af middels een controleverklaring. 
 
•  Percentage medewerkers zonder vervanger  
Met medewerkers zonder vervanger worden medewerkers bedoeld die op hun afdeling als enige 
medewerker een specifieke functie vervullen. Zij hebben dus geen vervanger. Hoe minder 
medewerkers zonder vervanger de organisatie heeft, hoe beter men in staat is ziekte en onverwacht 
vertrek (tijdelijk) kan opvangen. 
 
•  Gemiddelde bezetting in fte per specifieke functie  
Medewerkers die conform het functiegebouw (HR21) dezelfde algemene functie hebben, maar 
werken op verschillende afdelingen, hebben over het algemeen niet dezelfde kennis en 
vaardigheden. Een adviseur bij personeelszaken heeft andere kennis en vaardigheden nodig dan een 
adviseur bij financiën. We kijken daarom ook naar de bezetting per specifieke functie. Hoe meer 
medewerkers er zijn in een bepaalde specifieke functie, hoe minder kwetsbaarheid er is op dat 
specifieke vakgebied. 
  
•  percentage specifieke functies 
Hoe meer specifieke functies er zijn, hoe meer deskundigheid en expertise er is in de organisatie. 
 
Toelichting op de cijfers van 2017 
Van de vijftien gemeten prestaties, staan er zeven op groen (de norm wordt gehaald). We hebben 
blijvend aandacht voor alle indicatoren en waar nodig wordt actie ondernomen om de prestaties bij 
te sturen. Ook de indicatoren waarvan we op dit moment nog niet de norm halen, laten over het 
algemeen een stijgende lijn zien. Dit is overeenkomstig het landelijke beeld, waarbij de trend is dat 
resultaten  na de start van de samenwerking eerst afnemen en daarna toenemen. 
Daarnaast blijft het lastig om cijfers te vergelijken met eerdere jaren, omdat er externe factoren van 
invloed kunnen zijn. Bijvoorbeeld: vragen waarvoor inwoners naar het gemeentehuis komen zijn in 
de loop der jaren complexer geworden en vragen meer maatwerk. Hetzelfde geldt voor het 
behandelen van bezwaren. 
Daarnaast zegt een indicator niet altijd iets over de kwaliteit en waardering door de inwoners. 
Iemand die zonder afspraak bij de balie staat en snel en goed wordt geholpen zal een goede 
waardering hebben. Dit kan wel leiden tot een langere wachttijd dan 5 minuten bij de balie voor 
andere klanten met een afspraak. En omgekeerd: als iemand snel wordt geholpen, maar niet met het 
juiste antwoord is de afhandelingstermijn wel gehaald, maar zal de klant niet tevreden zijn.  
De prestatiegegevens moeten dus altijd met enige nuance worden bekeken. 
 
Onderstaand een toelichting op de opvallendste afwijkingen. 
Waardering algehele dienstverlening 
De meest recente meting voor Waar-staat-je-gemeente is die voor de gemeente Ridderkerk geweest. 
Hierin scoort de gemeente een 6,9. Hoewel dit lager is dan onze ambitieuze norm van 7,5 , is dit cijfer 
hoger dan gemiddeld wordt gescoord door vergelijkbare gemeenten.  



14 
 

Wachttijd aan de telefoon 
De gemiddelde wachttijd in het KCC lag in het eerste kwartaal 2017 ruim onder de minuut. In het 
tweede kwartaal heeft het KCC 37.605 calls afgehandeld. Dit is een lichte stijging ten opzichte van 
hetzelfde kwartaal in 2016. Er is duidelijk sprake van een continue toename van het aantal calls. De 
servicenorm van 2016 wordt ruim behaald, maar het is lastig gebleken om de aangescherpte norm 
van 30 seconden te behalen. Uiteindelijk is het gelukt om in de maanden oktober en november de 
wachttijd van ons telefoniekanaal onder de gestelde servicenorm van 30 seconden te brengen. 
December is een negatieve uitschieter met een gemiddelde wachttijd van 36 seconden. Dit heeft 
vooral te maken met het feit dat team Inkomen (KCC2) een oplopende wachttijd kende door de vele 
vragen over de zorgverzekering voor minima. 
 
Wachttijden aan de balie 
Het laatste kwartaal van 2017 hebben wij meer de focus gelegd op het analyseren van de 
baliewachttijden. Hierdoor hebben wij een fout ontdekt in de eerdere rapportages, waardoor de 
wachttijden steeds te hoog uitkwamen. Het bleek dat bezoekers die eerder werden geholpen dan 
hun afspraaktijd (en dus een wachttijd hadden van 0 minuten) niet werden meegerekend in de 
resultaten. Dit hebben wij nu met terugwerkende kracht gecorrigeerd, waardoor de resultaten nu 
een correct en tegelijk rooskleuriger beeld laten zien. Het laatste kwartaal zien de wachttijden op 
afspraak er goed uit. We zitten steeds net boven of net onder de servicenorm. Met daarnaast een 
zeer lage gemiddelde wachttijd. De bezoekers zonder afspraak moeten iets langer wachten, maar 
worden gemiddeld nog steeds binnen 4 minuten geholpen.   
 
Controleverklaring accountant 
Over het boekjaar 2017 heeft de accountant  een goedkeurende verklaring afgegeven voor de 
getrouwheid en een afkeurende verklaring voor de rechtmatigheid vanwege niet volgens de regels 
verlopen aanbestedingen. Opdrachten zijn niet (Europees) aanbesteed terwijl dit wel had gemoeten 
en opdrachten zijn stilzwijgend verlengd terwijl ze aanbesteed hadden moeten worden. Er zijn 
inmiddels maatregelen genomen om dit in de toekomst te voorkomen.  
 
1.3 Accenten in 2017  
In de voorgaande twee paragrafen zijn de doelstellingen van de GR BAR en de bijbehorende 
prestatieafspraken beschreven.  
In deze paragraaf is in één overzicht weergegeven waar in 2017 concreet aan gewerkt is om de 
doelstellingen te realiseren. De belangrijkste programma’s, projecten en werkzaamheden voor de GR 
BAR zijn weergegeven. Deze dragen in belangrijke mate bij aan het bereiken van de drie 
hoofddoelstellingen. Het overzicht is tevens een instrument om focus aan te brengen in de 
activiteiten van de GR BAR. Om zodoende gericht en in samenhang de juiste dingen te doen als 
organisatie. 
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Het bovenstaande schema laat de samenhang zien tussen 1. onze doelen, 2. wie het doet en 3. wat 
we doen. 
In 2017 heeft de focus, net als in 2015 en 2016, gelegen op het programma Excellente 
dienstverlening. Een optimale dienstverlening aan onze inwoners, bedrijven en instellingen is daarbij 
de belangrijkste ambitie, dit staat centraal In het programma Excellente dienstverlening. Het 
programma richt zich op kwaliteitsverbetering van de directe contacten met de klant. Daarbij is 
doorgegaan met de reeds geïntroduceerde thema’s persoonlijke benadering, kwaliteit en service. Dit 
heeft geresulteerd in een visie voor de organisatie waarin de kernwaarden persoonlijk, betrokken, 
modern en betrouwbaar de basis vormen. Er is een start gemaakt met het vertalen van de visie naar 
het dagelijks werk dat we voor onze inwoners doen. Dit is onder andere gedaan door het 
introduceren van de klantreismethodiek. Deze methode helpt om nog meer dan al gebeurde het 
werk te verrichten vanuit de behoefte van de inwoners.  
Naast de visie op dienstverlening is ook veel aandacht besteed aan zaakgericht werken, 
talentmanagement, goede informatievoorziening aan inwoners, helder schrijven & goede 
bestuurlijke advisering en het digitaliseren van de dienstverlening. In 2017 is tenslotte met volle 
kracht ingezet op het verder ontwikkelen van zowel de externe als de interne dienstverlening. 
Interne dienstverlening gaat daarbij niet alleen om de interne bereikbaarheid, maar ook om de 
manier waarop alle medewerkers in de organisatie met hun klanten omgaan, met andere woorden: 
de persoonlijke benadering. 
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1.4 Financiën  
Invulling taakstelling 
Eén van de doelstellingen van de GR BAR is het behalen van een efficiëntievoordeel van  € 6,2 
miljoen op de bedrijfsvoering. Vooruitlopend op de totstandkoming van de GR BAR was voor 1 
januari 2014 reeds € 1,2 miljoen bespaard op de bedrijfsvoeringskosten in de drie gemeenten. Met 
als gevolg dat er in de GR BAR nog een bedrag van € 5,0 miljoen op de bedrijfsvoering bespaard 
moest worden. 
Vanwege onvoorziene extra kosten bij de bedrijfsvoering door het samenvoegen van de ambtelijke 
organisaties - die de GR BAR voor eigen rekening heeft genomen - is de taakstelling in 2015 
toegenomen met € 885.000.  
De bezuiniging die in 2017 gerealiseerd moest zijn komt hiermee op € 7.085.000. Dit is tevens het 
totaalbedrag. Hier is in de periode 2015-2017 in drie stappen naar toegegroeid. 
 
Prestatieafspraak budgetafwijkingen BAR-begroting op totaalniveau 
Dit jaar 2017 presenteert de GR BAR voor het eerst een negatief rekeningsaldo en wel van € 713.100. 
Het afgesproken uitgangspunt (prestatie-indicator) voor budgetafwijkingen in de rekening van de GR 
BAR is, dat die ten opzichte van de begroting niet meer dan 1% mag zijn. 
Het tekort in 2017 is € 713.100, dat is 1,07% van het totaal van de begroting 2017 (€ 66.444.700). 
 
1.5 Financiële en overige ontwikkelingen   
BAR Digitaal 2020     
BAR Digitaal 2020 is de verzameling van projecten en werkprocessen die ervoor zorgen dat onze 
klanten digitaal zaken kunnen doen met de gemeente. In 2017 hebben we aan onderstaande 
belangrijkste projecten die onder BAR Digitaal 2020 vallen het volgende gedaan: 

 Naast het vernieuwen van de website van Albrandswaard, zijn op basis van opmerkingen van 
gebruikers de websites van de drie gemeenten verbeterd. Onder andere het aanpassen van 
de Producten- en Dienstencatalogus naar taalniveau B1. Het verbeteren van de websites is 
niet eenmalig, maar een continue proces.  

 In 2017 is de visie op dienstverlening vastgesteld, hierbij staat de inwoner centraal. Aan de 
hand van onder meer de methodiek  “klantreis” is verder invulling gegeven aan het 
inwonergericht werken. Ook het aanpassen van de openingstijden van de gemeentehuizen 
sluit beter aan bij de behoefte van onze inwoners. 

 De informatie en formulieren op de gemeentelijke websites zijn vereenvoudigd. De 
informatie is beter vindbaar en begrijpelijk. 

 Het aantal communicatiekanalen is uitgebreid en de bestaande kanalen zijn doorontwikkeld. 
Klanten kunnen nu via telefonie, balie, website, Twitter, Facebook, Whatsapp en de 
gemeente-app contact met de gemeente zoeken. De nieuwe kanalen hebben vooral tot meer 
contact met inwoners geleid. We weten nu beter wat er in de samenleving speelt en kunnen 
hier beter op inspelen. 

 Eind 2017 is het nieuwe zaaksysteem live gegaan. Dit systeem ondersteunt het digitaal 
werken van de GR BAR met onze inwoners, bedrijven en instellingen. De organisatie kan de 
inwoner hiermee beter van dienst zijn. 

 In de begroting 2017 stond: Het op basis van landelijke standaarden mogelijk maken om 
goed, snel en veilig informatie uit te kunnen wisselen met andere overheidsorganisaties en 
instellingen. Daar is in 2017 verder aan gewerkt. We volgen de landelijke standaarden. 
Informatie-uitwisseling gebeurt onder andere via DIGID.  

 
3D’s / Basis voor Samen Verder   
In maart 2017 hebben de gemeenteraden van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk besloten 
om voor het budget voor de uitvoering van de drie decentralisaties in het sociaal domein uit te gaan 
van 10% van de integratie-uitkering sociaal domein, hetgeen afwijkt van de landelijke benchmark 
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waarin uitgegaan wordt van 15%. De onderbouwing voor deze keuze zal in 2018 opnieuw bekeken 
worden. Tevens zal over de jaren 2015, 2016 en 2017 het verloop van de middelen in beeld worden 
gebracht. Deze informatie zal worden gebruikt bij het verder vormgeven van de transformatie-
opdracht. 
 
Participatie  
In de begroting 2017 werd een doorontwikkeling en uitbreiding van Mens-en-Werk aangekondigd. 
Onder deze naam kunnen werkzoekenden via leerwerktrajecten werkervaring opdoen waardoor ze 
succesvoller geplaatst kunnen worden op vacatures.  
Dit is helaas niet gelukt. Met name in de tweede helft van 2017 is bij de afdeling Participatie de 
nadruk gelegd op de jobready kandidaten, dit om doelstellingen te kunnen behalen. Door een 
beperkte capaciteit lag de focus minder bij de andere klanten en daarmee ook bij de aanmeldingen 
op werkervaringsplaatsen, waaronder die bij het domein Beheer en Onderhoud. Daarnaast is er een 
toename in de complexiteit van de problematiek, waardoor er eerst andere belemmeringen 
weggenomen moeten worden om mensen jobready te maken. Hierdoor is de nieuwe instroom bij 
werkervaringsplaatsen in het afgelopen jaar gedaald. Een groot deel van de werkzoekenden die 
momenteel geplaatst is op een werkervaringsplaats bij Beheer en Onderhoud is vergunninghouder.  
 
Meldingen Buitenruimte    
Burgers en bedrijven worden opgeroepen het te melden als er iets niet in orde is in de openbare 
ruimte. Dat geldt ook voor vragen, opmerkingen en suggesties. Voor de organisatie is dat een 
belangrijke bron van informatie bij het uitvoeren van onze beheertaak. Het melden kan onder andere 
via internet, gemeente-app, telefoon en e-mail. Ons webcare-team kijkt ook of er storingen via 
sociale media worden gemeld. Het meldpunt buitenruimte van het domein Beheer en Onderhoud 
zorgt dat alle meldingen bij de juiste medewerker komen, bewaakt de afdoening en draagt ook zorg 
voor de communicatie met de melder. Het aantal meldingen is in 2017 verder gestegen. In 4 jaar is 
het aantal toegenomen van 10.000 naar 17.000. In 2017 zijn alle meldingen in behandeling genomen. 
Het terugrapporteren heeft op piekmomenten niet plaats gevonden. Het analyseren en het uitzetten 
van klanttevredenheidsenquêtes is door het toegenomen aantal meldingen niet opgestart.  
 
Bezetting in de organisatie, exclusief  vacatureruimte  
Per 31 december 2017 waren in de GR BAR 765,4 fte (854 medewerkers) in dienst met een vaste of 
tijdelijke aanstelling: 
 

Domein Totaal fte domein 
Strategie 15,44 
Bureau Concern Control 9,28 
Maatschappij 160,34 
Ruimte 88,99 
Veiligheid 46,97 
Beheer & Onderhoud 172,22 
BAR@work 138,12 
Financiën 37,60 
Publiek 60,62 
BBO RK/BD, Regieteam AW 35,82 
TOTAAL GR BAR 765,4 

 
Personeelsverloop (instroom, doorstroom en uitstroom) GR BAR  
Het instroompercentage is het percentage van de bezetting (fte) dat in 2017 in dienst is getreden bij 
de GR BAR. Het doorstroompercentage is het percentage van de bezetting (fte) dat in 2017 via een 
interne sollicitatieprocedure een andere functie is gaan vervullen. Het uitstroompercentage is het 
percentage van de bezetting (fte) dat in 2017 uit dienst is getreden.  
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Personeelsverloop 2016 2017 
Instroom 10,6 % 8,0 % 
Doorstroom 3,1 % 1,2 % 
Uitstroom 6,3 % 6,3 % 

 
Ter vergelijking: in 2016 was het personeelsverloop bij gemeenten met 50.000-100.000 inwoners 
respectievelijk 8,2% (instroom), 4,9% (doorstroom) en 6,7% (uitstroom). Er is gekozen voor een 
vergelijking met deze gemeentegrootteklasse, omdat de omvang van de GR BAR hier het beste bij 
past. De in-, door- en uitstroomcijfers binnen de sector gemeenten van 2017 zijn nog niet bekend. 
 
Ziekteverzuim    
In 2017 was het verzuimpercentage in de GR BAR gemiddeld 4,83%. In 2016 was het 
verzuimpercentage 4,91%. 
Ter vergelijking: in 2016 was het verzuimpercentage bij gemeenten met 50.000-100.000 inwoners 
5,6%. De verzuimnorm, gebaseerd op een normstelling waarbij een kwart van de gemeenten een 
verzuim heeft dat lager ligt dan dit cijfer, is in 2016 voor gemeenten met 50.000-100.000 inwoners 
5,0%. Er is gekozen voor een vergelijking met deze gemeentegrootteklasse, omdat de omvang van de 
GR BAR hier het beste bij past. De verzuimcijfers binnen de sector gemeenten van 2017 zijn nog niet 
bekend. 
 

 
 
Het verzuimpercentage kan verdeeld worden in: 

- kort verzuim (tot 1 week),  
- middellang verzuim (1 tot en met 6 weken),  
- langdurig verzuim (langer dan 6 weken).  

In 2017 is het kortdurend verzuim in de GR BAR 0,55%, het middellang verzuim 0,81% en het 
langdurig verzuim (lang en extra lang verzuim) 3,47%. In 2016 was het kortdurend verzuim 0,59%, het 
middellang verzuim 0,93% en het langdurig verzuim 3,38%.  
 
Garantiebanen  
De gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk moeten als werkgevers gezamenlijk in 
totaal ongeveer 20 garantiebanen realiseren tot 2025, waarvan 7 plaatsingen vóór eind 2017. De 
inspanningen hebben een mooi resultaat opgeleverd, eind 2017 zijn er 13 medewerkers vanuit het 
doelgroepenregister in loondienst bij de GR BAR. De doelstelling is dus door de gemeenten 
ruimschoots behaald.  

JAN FEB MRT APR MEI JUNI JULI AUG SEPT OKT NOV DEC
2016        . 5,9 6,7 6,3 4,7 4,8 5,2 4,7 3,5 3,8 4,5 4,3 5,2
2017        . 5,9 5,1 4,6 4,5 4,3 4,3 3,9 4,1 4,8 5,4 5,5 5,7
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De norm is landelijk helaas niet gehaald door overheidswerkgevers. Hierop heeft het kabinet 
besloten om per 1 januari 2018 de quotumregeling voor overheidswerkgevers te activeren. Dat 
betekent dat de norm voor het aantal garantiebanen binnen de GR BAR in 2018 wordt aangepast van 
9 garantiebanen vóór eind 2018 (229 aanstellingsuren per week) naar in totaal 531 uur 
aanstellingsuren voor de  garantiebanen. In deze nieuwe norm is alleen het aantal uren opgenomen 
en spreekt men niet meer van het aantal garantiebanen. 
 
Ontwikkeling medewerkers 
Het Centrum voor Ontwikkeling en Mobiliteit (COM, een centraal punt in de organisatie gericht op de 
ontwikkeling en mobiliteit van de medewerkers) heeft in 2017 een aantal activiteiten ingezet ter 
bevordering van de interne mobiliteit. Zo is er door middel van gesprekken proactief gezocht naar 
een match van vraag en aanbod en is een klussenbank (voor tijdelijke klussen en projecten) ingericht 
op de intranetsite BAR-plaza. Verder is in 2017 het Talentenkompas geïntroduceerd in de organisatie. 
Dit instrument draagt bij aan inzicht in talenten van medewerkers en de ontwikkelbaarheid van 
competenties. Dit helpt medewerkers en managers bij de zoektocht naar de meest geschikte plek in 
de organisatie. 
 
Ook is in 2017 gestart met strategische personeelsplanning (SPP). Bij SPP worden de ontwikkelingen 
die in de komende jaren op ons afkomen vertaald naar de behoefte aan toekomstig personeel, zowel 
kwantitatief (formatie) als kwalitatief (kennis, vaardigheden en competenties). Door de behoefte aan 
toekomstig personeel vervolgens te vergelijken met het huidige personeelsbestand wordt in kaart 
gebracht welke acties er moeten plaatsvinden rond de instroom, doorstroom (mobiliteit, 
ontwikkeling, bij- en omscholing) en uitstroom van personeel.  Eind 2017 is dit voor ruim 25% van het 
personeelsbestand in kaart gebracht. Het streven is om dit eind 2018 voor het totale 
personeelsbestand gerealiseerd te hebben. 
 
Ontwikkeling arbeidsvoorwaarden:  
nieuwe cao 2017-2019 en het Individueel Keuzebudget (IKB) 
Op 5 oktober 2017 is de nieuwe cao Gemeenten van kracht geworden. De cao heeft een looptijd van 
20 maanden: van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Een langere looptijd geeft stabiliteit en rust in de 
sector. Dit geeft partijen de tijd om de afspraken uit het akkoord uit te werken, te implementeren en 
om zich voor te bereiden op de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie 
ambtenaren. In de cao is een generieke salarisverhoging opgenomen van 1% per 1 augustus 2017 en 
1,5% per 1 januari 2018. Daarnaast stijgt het individueel keuzebudget (IKB) per 1 december 2017 met 
0,5%-punt en per 1 juli 2018 met 0,25%-punt. De stijging van de loonkosten is verwerkt in de 
begroting. 
 
Op 1 januari 2017 werd het Individueel Keuzebudget (IKB) ingevoerd: een maandelijks budget dat de 
medewerker kan inzetten voor door hem/haar gekozen doelen. Het IKB is opgebouwd uit o.a. de 
vakantietoelage, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en de financiële tegenwaarde van 14,4 uur 
bovenwettelijk verlof. Het IKB kan besteed worden aan geld (uitbetaling IKB), het kopen van verlof, 
het financieren van een opleiding en aan door de werkgever toegevoegde bestedingsdoelen (extra 
pensioenopbouw, fiscale uitruil woon-werkverkeer). Met het IKB heeft de medewerker meer 
keuzevrijheid gekregen.  
 
Prijsstijgingen overige kosten (niet zijnde loonkosten)  
Voor 2017 is uitgegaan van een inflatie van 1% wat destijds voor de begroting 2017 was gebaseerd 
op prognoses van het Centraal Planbureau van maart 2016. Hiervoor is van de gemeenten 
compensatie ontvangen. Net als vorige jaren is de prijscompensatie niet gebruikt om de 
inflatiegevoelige posten te verhogen maar is die ingezet als gedeeltelijke dekking van de taakstelling. 
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Beëindiging verruimde toepassing btw-koepelvrijstelling per 1 januari 2018 
De koepelvrijstelling is al jaren onderwerp van discussie. Gemeenten hebben jarenlang gepleit tegen 
btw-heffing voor samenwerkende gemeenten. En aanvankelijk met succes want in januari 2016 werd 
de zogeheten verruimde koepelvrijstelling van kracht. Dat hield in dat als de aangesloten gemeenten 
de dienst hoofdzakelijk (= voor 70% of meer) gebruiken voor onbelaste overheidsactiviteiten of btw-
vrijgestelde activiteiten, de koepel (de GR BAR) geen btw hoeft te berekenen aan de gemeenten over 
de verleende dienst. En dat was het geval voor de GR BAR. 
Maar op basis van een uitspraak van het Europese Hof van Justitie in mei 2017 trok de 
staatssecretaris de conclusie dat dit in strijd was met de Europese btw-richtlijn en in een brief van 15 
september 2017 kondigde hij aan de verruimde toepassing met ingang van 1 januari 2018 te 
beëindigen. 
Het is op dit moment (1 maart 2018) nog volop in beweging. Er zijn Kamervragen gesteld, gemeenten 
verzetten zich en fiscalisten zien toch nog mogelijkheden. 
Voor de GR BAR zelf heeft dit geen gevolgen. Het nadeel komt uiteindelijk bij de gemeenten terecht. 
 
Rechtmatigheid financiële beheershandelingen     
De verbijzonderde interne controle (VIC) is in 2017 uitgevoerd op 6 kritische en ruim 15 niet-kritische 
processen. De uitvoering vindt plaats per kwartaal of halfjaar. Het betreft niet allemaal processen van 
de GR BAR, sommige zijn van de gemeenten, maar ze worden allemaal uitgevoerd door de GR BAR.  
Bij de uitgevoerde VIC is een aantal fouten en onzekerheden geconstateerd. De omvang van deze 
financiële fouten treft de financiële rechtmatigheid. De financiële onrechtmatigheden zijn 
geconstateerd binnen het proces inkoop en aanbesteding op het gebied van de toepassing van de 
regelgeving in het kader van de EU-aanbestedingen. Daarnaast zijn er procesbevindingen binnen de 
processen Detacheringen en Leerlingenvervoer waarmee wordt aangegeven dat de uitvoering van 
deze processen niet of nog niet volledig in control is wat resulteert in financiële onzekerheden bij 
met name het proces Leerlingenvervoer. Het proces Leerlingenvervoer betreft geen proces van de GR 
BAR maar van de gemeenten. 
Er zijn bij de uitvoering van de VIC aanbevelingen gedaan ter verbetering van de processen. Ook de 
accountant heeft in de managementletter 2017 een aantal bevindingen opgesteld en adviezen 
gegeven. Alle adviezen zijn inmiddels verwerkt in de betreffende processen en worden vanaf 2018 
meegenomen in de VIC-aanpak. 
 
In 2017 is door Concern Control samen met de vakafdelingen  opnieuw veel tijd geïnvesteerd in de 
nieuwe aanpak van de verbijzonderde interne controle voor de komende jaren. Belangrijke 
uitgangspunten hierbij zijn: 

 Een risicogerichte aanpak: alleen die processen betrekken bij de interne beheersing die er 
qua omvang en risico toe doen. Daarnaast vooral focussen op de processtappen waar de 
risico’s kunnen ontstaan. 

 Een procesgerichte aanpak: zoveel als mogelijk de interne controle / beheersing van de 
processen inpassen in de bestaande werkwijze zodat er geen extra werkzaamheden nodig 
zijn om de interne controle uit te voeren. Dit ter vervanging van de gegevensgerichte 
controle die op dit moment nog veelal wordt toegepast. 

 Fiscale aspecten (omzetbelasting, vennootschapsbelasting en loonheffing) zijn in 2017 
verwerkt in de VIC. Hiermee vindt de fiscale beheersing gelijktijdig met de procesbeheersing 
plaats. 

             
Het interne controleplan 2018 wordt vastgesteld na goedkeuring van de nieuwe visie op control en 
de uitvoering van de VIC is zoveel mogelijk gebaseerd op de nieuwe systematiek. 
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2. Paragrafen 
 
2.1 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing  
Sinds 1 januari 2014 is de GR BAR formeel de uitvoeringsorganisatie van de gemeenten Barendrecht, 
Albrandswaard en Ridderkerk. Namens deze gemeenten voert de GR BAR actief beleid op de 
beheersing van de risico’s die we gezamenlijk lopen. Door inzicht in de actuele risico’s en de 
mogelijke maatregelen worden organisatie en bestuur in staat gesteld om op verantwoorde wijze 
besluiten te nemen. Alle risico’s worden tenminste twee keer per jaar herijkt en er wordt continu 
geanticipeerd op nieuwe risico’s. Alle onzekerheden of risico’s die niet in de begroting (kunnen) 
worden opgenomen, worden vanaf het moment dat zij kwantificeerbaar zijn opgenomen in het 
risicoprofiel. Dit risicoprofiel komt tot stand met behulp van het risicomanagementsoftware-
programma NARIS. 
 
Weerstandvermogen, weerstandscapaciteit en risico’s 
Het weerstandsvermogen is het saldo van de weerstandscapaciteit en de risico’s, oftewel: 
weerstandscapaciteit - risico’s = weerstandsvermogen. 
De weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve, de onbenutte belastingcapaciteit, het 
bedrag voor onvoorzien en stille reserves. Geen van deze componenten is aanwezig binnen de GR 
BAR wat maakt dat de GR BAR geen weerstandscapaciteit heeft. De in deze paragraaf 
geïnventariseerde risico’s van de GR BAR zijn ondergebracht bij de gemeenten waar ze in de 
gemeentelijke risicoprofielen zijn opgenomen. 
 
Overzicht belangrijkste risico’s GR BAR  
Onderstaand overzicht toont de tien risico’s met de grootste (financiële) impact.  Het is het resultaat 
van een simulatie van de in de GR BAR geïnventariseerde risico’s (Monte Carlo simulatie/ Naris). De 
bedragen zijn afgerond op € 1.000. 
Het totaal aan risico’s van de GR BAR, per 11 januari 2018, bedraagt € 3.489.000 en wordt afgedekt 
door de deelnemende gemeenten. De tien risico’s  vertegenwoordigen ruim 87 % van het totaal aan 
bedrijfsvoeringsrisico’s.  
 

Nr. Risicogebeurtenis Gevolgen Maatregelen Gemiddeld 
risico* 

Invloed 
(%) 

1 
Cluster ICT risico’s gerelateerd aan 
software, hardware, communicatie 
techniek en informatiebeveiliging 

geld -
financieel 

Kwaliteitsontwikkeling, 
organisatieontwikkeling € 764.000 

 
28,22% 

2 
Aansprakelijkheid door 
fouten/onwetendheid/niet handelen 
van personeel 

geld -
financieel 

HRM, begeleiding en 
ontwikkeling € 398.000 

 
14,69% 

3 
Niet voldoen aan actuele wet- en 
regelgeving (compliance, o.a. 
inkoop/aanbesteding) 

geld -
financieel 

Consolidatie- en 
rationalisatieprogramma, 
Procesmanagement, 
organisatieontwikkeling, 
ontwikkelen governance risk 
en compliance competenties 

€ 255.000 

 
 
 
9,41% 

4 Achterblijvende ontwikkeling 
bedrijfsprocessen/-structuur 

geld -
financieel  
tijd- uitstel 
doelstelling 

Consolidatie- en 
rationalisatieprogramma, 
procesmanagement, 
organisatieontwikkeling, good 
governance 

€ 227.000 

 
 
 
8,41% 
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Nr. Risicogebeurtenis Gevolgen Maatregelen Gemiddeld 
risico* 

Invloed 
(%) 

5 
Risico’s met betrekking tot beheer 
van binnen- en 
buitenaccommodaties 

geld -
financieel 

Consolidatie- en 
rationalisatieprogramma, 
accommodatiebeheersproces, 
procesmanagement, 
organisatieontwikkeling 

€ 177.000 

 
 
6,55% 

6 Onvoldoende inzicht in en kennis van 
contracten 

geld - schade 
voor de 
gemeente 

Consolidatie- en 
rationalisatieprogramma, 
contractbeheer /  
-management, 
procesmanagement, 
organisatieontwikkeling 

€ 175.000 

 
 
6,48% 

7 Cluster risico’s fraude en Integriteit 
geld - extra 
kosten en 
boetes, 
imagoschade 

Procesmanagement, 
organisatieontwikkeling, 
verbeteren compliance 
functie 

€ 136.000 

 
 
5,04% 

8 
Inzetten op competenties die 
onvoldoende ontwikkeld zijn kost 
meer dan geraamd 

geld -
financieel 

HRM, begeleiding en 
ontwikkeling, consolidatie- en 
rationalisatieprogramma 

€ 113.000 

 
 
3,25% 

9 
Uitvallen materiaal / voertuigen 
buitendienst 

geld -
financieel 

Onderhoud, vakkundig 
gebruik € 55.000 

 
 
 
2,79% 

10 Onvoorziene frictiekosten GR BAR geld -
financieel 

BAR@work, monitoring, 
organisatieontwikkeling, 
procesmanagement 

€ 62.000 
 
2,29% 

     87,13 % 
 

 

 
Ontwikkeling risicoprofiel GR BAR over 2017 
Het risicoprofiel laat een opvallende trendbreuk zien ten opzichte van het profiel zoals opgenomen 
ten tijde van het opmaken van de begroting 2018 en voorgaande periode. De financiële risico’s laten 
een flinke toename zien, die naar verwachting van tijdelijke aard zal zijn, maar die wel een duidelijk 
signaal afgeeft richting de organisatie om adequaat te handelen. Risicobeheersing door het treffen 
van maatregelen is uiteraard al gestart in de periode die achter ons ligt en is mede van invloed op de 
ontwikkeling van de benodigde weerstandscapaciteit tot nu toe.  
 
Over 2017 zijn er geen schades vanuit bedrijfsvoeringsrisico’s opgetreden die direct hebben geleid 
tot een claim op de algemene reserves. Imago-technisch is er wel veel te doen om de GR BAR. De 
organisatie is de afgelopen periode vanuit verschillende invalshoeken onderzocht en beoordeeld. Het 
beeld dat hierbij is ontstaan toont de positieve ontwikkeling in de grote groep mensen die samen aan 
deze uitdaging werkt alsmede de zorg om achterblijvende ontwikkeling van ingewikkelde nieuwe 
processen en bedrijfsfuncties.  
De toename van met name de financiële risico’s over 2017, wordt grotendeels veroorzaakt door de 
inwerkingtreding van de nieuwe en zwaardere Europese privacy wet- en regelgeving (Algemene 
Verordening Gegevensbescherming) in 2018. Aan de nieuwe privacywetgeving zijn stevige sancties 
gekoppeld die kunnen worden opgelegd bij het niet naleven van de wetgeving. Daarnaast zijn de 
bevoegdheden van de Autoriteit Persoonsgegevens om administratieve geldboeten op te leggen 
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uitgebreid. De Autoriteit Persoonsgegevens kan per overtreding een administratieve geldboete 
opleggen aan de verantwoordelijke (de gemeenten en/of GR BAR) tot maximaal € 20 miljoen. Of, 
voor een onderneming, tot 4 % van de totale wereldwijde jaaromzet in het voorgaande boekjaar 
indien dit bedrag hoger is.  Naast de mogelijkheid van een administratieve geldboete kunnen 
ketenpartners ons uitsluiten van het digitale gebruik van hun informatiebronnen. Uiteraard hebben 
dergelijke sancties een negatieve impact op het vertrouwen van de burgers in hun gemeenten. 
 
Het is echter niet mogelijk om een situatie te creëren waarin foutloos wordt gewerkt. Een belangrijk 
deel van de uitvoering en bijbehorende naleving is en blijft mensenwerk. Het is niet alleen een 
kwestie van voldoen aan alle regels die worden opgelegd maar vooral het leren omgaan met een 
complexe wereld die sterk digitaliseert en een continu toenemende druk legt op de doorontwikkeling 
van de noodzakelijke ICT- oplossingen binnen de organisatie. Bewustwording en elkaar aanspreken 
op risicovol handelen is hierbij van groot belang. Het samenwerken in een enorme keten van 
product- en dienstverleners vraagt om veel scherpte bij alle betrokken partijen om op een juiste 
wijze invulling te geven aan registratie en uitwisseling van gegevens. Hiermee komt nagenoeg heel de 
top van belangrijkste risico’s in beeld inclusief de achterliggende beheersmaatregelen. 
 
Het is niet realistisch om alle risico’s af te dekken op het meest negatieve scenario, omdat een 
administratieve geldboete en de hoogte daarvan wordt opgelegd naargelang de omstandigheden van 
het concrete geval. En hierbij wordt onder andere rekening gehouden met de aard, de ernst en de 
duur van de inbreuk en de opzettelijke of nalatige aard van de inbreuk.  
 
De ICT benchmark Nederlandse gemeenten laat opnieuw een kostenstijging zien als het ICT en 
informatievoorziening betreft. De digitalisering wordt complexer en dwingt tot doorontwikkeling en 
investering. Dit laatste gaat sneller dan dat gemeentelijke organisaties zich ontwikkelen, waardoor er 
continu nieuwe onzekerheden ontstaan. Het risico op schades is hierdoor in 2017 toegenomen en 
vraagt om reactie en een proactieve houding op het gebied van risicobeheersing. Er is continu sprake 
van dreiging op het gebied van informatiebeveiliging waar we ons bewust van moeten zijn. Processen 
en de ondersteuning moeten actueel en optimaal zijn. Dit vormt continu de uitdaging als het gaat om 
noodzakelijke doorontwikkeling van de ambtenaren maar ook om het betaalbaar te houden. 
Beheersmatig en op het gebied van het managen van wijzigingen in het ICT-landschap is er 
onvoldoende kennis en capaciteit aanwezig om doorlopend het gewenste niveau te behalen.  
 
De hierboven aangehaalde stroom aan ontwikkelingen en veranderingen is ook van invloed op de 
processen in de organisatie. De (nieuwe) wetten en regels stellen eisen aan de organisatiestructuur. 
Er zijn en worden bedrijfsfuncties aangepast of ingericht. Dit zorgt voor nieuwe processen, rollen, 
taken en verantwoordelijkheden. Hierop moet ook de ondersteuning worden ingericht binnen 
gestelde randvoorwaarden. De onzekerheden die hiermee in de afgelopen periode zijn ontstaan zien 
we als een stevig risico. Het kunnen en blijven voldoen aan nieuwe en bestaande wetten en 
regelgeving (compliance) vormt een toenemende uitdaging. Het gaat niet alleen om een 
gemeentelijke organisatie maar om een samenwerkende keten waarin enkele honderden partners, 
binnen de gestelde kaders, continu diensten en producten leveren aan burgers en instellingen. 
 
Het niet compliant zijn kan zeer vervelende gevolgen hebben voor zowel het imago als de financiën 
van de organisatie en de deelnemende gemeenten. Buiten eventuele financiële gevolgen die 
bijvoorbeeld aan de richtlijnen rondom privacy zijn opgehangen kan het niet naleven van de 
aanbestedingsregels tot een afkeurende verklaring van de controlerende accountant leiden.  
 
Dit risicoprofiel behandelt de 10 belangrijkste risico’s en vormt een belangrijke ondersteuning bij het 
stellen van prioriteiten. De getoonde 10 risico’s vormen samen bijna 90% van alle nu bekende 
bedrijfsvoeringsrisico’s. Dit risicoprofiel is ook leidend voor het control-perspectief in de GR BAR. Het 
op orde brengen en houden van de belangrijkste processen met betrekking tot de belangrijkste 
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risico’s wordt gezien als de meest waardevolle maatregel die getroffen kan worden. Deze 
risicogedreven benadering zorgt er voor dat de beschikbare capaciteit in de juiste volgorde wordt 
ingezet om onzekerheden zo veel mogelijk te beperken. 
 
Financiële kengetallen   
In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is  een aantal financiële 
kengetallen verplicht voorgeschreven. De volgende zijn (in beginsel) relevant voor de GR BAR. 

1. Netto schuldquote 
Dit kengetal geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen 
middelen. 
Berekening:  Het totaal van de langlopende geldleningen, de korte schulden en de 

overlopende passiva gedeeld door 1% van de baten in de jaarrekening: 
         12.943.600        =  19,2%   

1% van 67.396.800 
2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte geldleningen 

Dit kengetal is hetzelfde als 1 maar hier wordt ook rekening gehouden met de aan de 
activakant van de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar, het 
saldo van de liquide middelen en de overlopende activa. 

         6.439.500        =  9,6%   
1% van 67.396.800 

3. Solvabiliteitsratio 
Dit kengetal geeft inzicht in de mate dat een gemeente / GR in staat is aan de financiële 
verplichtingen te voldoen. 
Berekening: Eigen vermogen gedeeld door het totaal van de passiva. 
De GR BAR heeft geen eigen vermogen (= reserves), de helft van de formule is dus 0.  Een 
berekening van dit kengetal zou  een vreemde uitkomst geven en is daarom niet gemaakt. 

 
Voor de kengetallen 1 en 2 geldt een percentage onder de 90% als goed. Bij een percentage tussen 
de 90 en 130% is waakzaamheid geboden bij het aangaan van nieuwe geldleningen en een 
percentage boven de 130% wordt te hoog bevonden, dan is de schuldenlast eigenlijk te zwaar.  
Dit maakt dat de uitkomsten hierboven als goed zijn te kwalificeren. Dat komt mede omdat de 
financieringsbehoefte van de GR BAR niet zo groot is.  
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2.2 Paragraaf Financiering    
Kaders 
In de financiële regeling van de GR BAR zijn de kaders gesteld voor het uitoefenen van de 
financieringsfunctie. In het treasurystatuut van de GR BAR wordt dit verder uitgewerkt. Dit statuut 
voldoet daarnaast aan de wettelijke regelgeving zoals onder andere is opgenomen in de Wet 
Financiering Decentrale Overheden (Fido) en de Wet Schatkistbankieren. Het treasurystatuut is in 
2014 vastgesteld door het dagelijks bestuur. De kaders zoals deze zijn gesteld in de genoemde 
documenten zijn niet gewijzigd en zijn gehanteerd in 2017. 
In 2017 zijn wel de treasurystatuten van de drie gemeenten aangepast. Voor het jaar 2017 heeft dit 
geen gevolgen gehad voor het treasurybeleid van de GR BAR. In 2018 zal ook het treasurystatuut van 
de GR BAR worden aangepast. 
 
Afdekken reguliere exploitatiekosten en totaalfinanciering 
Het tijdig, juist en volledig beschikbaar hebben van financiële informatie is van wezenlijk belang om 
de treasuryfunctie naar behoren uit te voeren. Een goede liquiditeitsplanning is hiervoor essentieel. 
De GR BAR verkrijgt haar financiële middelen door periodieke bijdragen van de deelnemende 
gemeenten die de reguliere exploitatiekosten afdekken. Omdat de reguliere exploitatiekosten 
gefinancierd worden door de deelnemende gemeenten, heeft de GR BAR in principe geen 
geldleningen nodig anders dan voor de aanschaf van bedrijfsmiddelen met een meerjarig nut.  
 
Liquiditeitsverloop 
Inmiddels is het op basis van historische gegevens mogelijk een beeld te krijgen van de 
financieringsbehoefte gedurende het jaar en voor de komende jaren.  Het liquiditeitsverloop van de 
GR BAR wordt met name bepaald door de momenten waarop de salarissen, loonheffing en BTW 
betaald moeten worden. Bij de bevoorschotting vanuit de gemeenten wordt zo veel als mogelijk 
rekening gehouden met deze piekmomenten.  
 
Schatkistbankieren 
In verband met de Wet Schatkistbankieren moeten overtollige middelen dagelijks worden afgeroomd 
naar een rekening bij de Schatkist van het Rijk. Het Ministerie heeft een drempelbedrag vastgesteld 
dat op de rekening-courant van de eigen bank mag blijven staan. Met onze huisbankier, de 
Rabobank, hebben we de afspraak dat  dagelijks automatisch wordt afgeroomd naar de Schatkist  
wanneer het saldo hoger is  dan € 350.000. Hierdoor is de kans op overschrijding van de limiet 
minimaal. 
Conform de regelgeving wordt er in de jaarrekening bij het onderdeel Toelichting op de balans 
verantwoording afgelegd over het totaal aan middelen dat per kwartaal buiten de schatkist is 
gehouden. Hieruit blijkt dat het drempelbedrag in 2017 niet is overschreden. 
Bij de schatkist kunnen overtollige middelen eventueel tijdelijk op deposito worden weggezet. Op dit 
moment is de rente voor deze deposito’s 0%. Bij overliquiditeit is er daarom geen gebruik gemaakt 
van de mogelijkheid om dit op deposito zetten. 
 
Renterisicobeheer en financiering 
In dit onderdeel wordt inzicht gegeven in de renterisico’s van de gemeente. De renterisiconorm heeft 
betrekking op leningen met een looptijd vanaf één jaar en de kasgeldlimiet op leningen met een 
looptijd tot maximaal één jaar. Deze twee normen zijn verplichte onderdelen van deze paragraaf met 
als doel de budgettaire risico’s als gevolg van rentestijgingen te beperken. 
 
Kasgeldlimiet 
De kasgeldlimiet geeft het renterisico op de vlottende schuld weer. Met de kasgeldlimiet is een norm 
gesteld voor het maximumbedrag waarmee de gemeente / GR haar financiële bedrijfsvoering met 
kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren.  
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Wanneer in drie opeenvolgende kwartalen de kasgeldlimiet wordt overschreden, moet dit gemeld 
worden bij de toezichthouder (provincie). Omdat er in 2017 geen reden was kortlopende financiering 
aan te trekken, is de GR BAR het afgelopen jaar ruim onder de gestelde limiet gebleven. 
 

 
Renterisiconorm 
De renterisiconorm benadrukt vooral het belang van een goede spreiding van de leningenportefeuille 
en van de renterisico’s. De renterisiconorm houdt in dat jaarlijks niet meer dan 20% van het 
begrotingstotaal voor herfinanciering en/of renteherziening in aanmerking mag komen. Van 
renteherziening is sprake als in de leningsovereenkomst is bepaald dat de rente gedurende de 
looptijd in een bepaald jaar wordt aangepast. Herfinanciering bestaat uit het totaal aan aflossingen 
van langlopende leningen. 
Zoals uit onderstaand overzicht blijkt blijft de GR BAR ruimschoots onder de renterisiconorm. Dit is 
ook logisch, aangezien op dit moment alleen langlopende leningen zijn afgesloten voor de 
overgedragen activa. 

Financiering 
Op basis van het treasurystatuut is het voor de GR BAR toegestaan zelfstandig lang- en kortlopende 
leningen af te sluiten. In 2014 is er per gemeente een lening verstrekt aan de GR BAR voor de 
financiering van de materiele vaste activa die betrekking hadden op de bedrijfsvoering en die werden 
overgedragen van de gemeenten aan de GR BAR. Voor het bepalen van de aflossing en rente op deze 
leningen is aansluiting gezocht bij de bedragen voor afschrijving en rente zoals deze oorspronkelijk 
voor die activa in de begroting van de gemeente waren opgenomen. In 2017 zijn er geen nieuwe 
langlopende leningen aangetrokken door de GR BAR. De liquiditeitspositie was het hele jaar positief, 
waardoor er ook geen kortlopende leningen nodig waren. 
 

Kasgeldlimiet ( x € 1.000 )
Omvang begroting per 1-1-2017 68.219 (lasten)€     
 8,20%
Kasgeldlimiet in bedrag 5.594€        

1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw.
Totaal vlottende schuld 0 0 0 0
Totaal vlottende middelen 830 1.705 960 930
Gemiddelde schuld (+) of overschot (-) -830 -1.705 -960 -930

Kasgeldlimiet 5.594 5.594 5.594 5.594 

Ruimte onder kasgeldlimiet 6.424 7.299 6.554 6.524 

bedragen x € 1.000 euro

        x € 1.000

Renterisico op vaste schuld 2017 
1.   Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b) 0
2.   Betaalde aflossingen 753
3.   Renterisico op vaste schuld (1+ 2) 753

Renterisiconorm
4a. Begrotingstotaal 2017 (lasten) 68.219
4b. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20,0% 
4.   Renterisiconorm 13.644

Toets Renterisiconorm 
5a  Ruimte onder renterisiconorm (4 - 3) 12.891
5b  Overschrijding renterisiconorm (4 - 3) 
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Overzicht langlopende geldleningen 
 

  
  

hoofdsom                  
1-1-2017 aflossing rentelasten 

restant 
hoofdsom                  
31-12-2017

Barendrecht 271 106 8 165
Albrandswaard 702 295 30 408
Ridderkerk 796 352 33 444

1.769 753 71 1.017

Leningen 2017 Bedragen x € 1.000 
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2.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen   
Huisvesting 
De GR BAR maakt gebruik van gemeentelijke huisvesting (gemeentehuizen en -werven). Ten aanzien 
van de huisvesting is besloten om de eigendomsverhouding van de gebouwen ongemoeid te laten. 
De GR BAR heeft de gebouwen om niet in gebruik van de gemeenten.  
Het gemeentehuis van Barendrecht is (tot en met 2017) ondergebracht in de Stichting 
Gebouwenbeheer (SGB). De gemeentewerf Londen is eigendom van de gemeente Barendrecht.  
Het gemeentehuis Albrandswaard wordt gehuurd van een derde partij. De gemeente Albrandswaard 
heeft de gemeentewerf Nijverheidsweg in eigendom en verhuurt die aan de NV BAR-Afvalbeheer.  
De gemeente Ridderkerk heeft het gemeentehuis van Ridderkerk in eigendom. 
 
De eigen activa van de GR BAR bestaan vooral uit investeringen voor het wagenpark en I&A.   
 
Voertuigen  
Het onderzoek naar de mogelijkheden en de vormen van leasecontracten voor de gekentekende 
voertuigen is in 2017 afgerond. Er is gekozen voor een full operational leasecontract. In september 
2017 werd vervolgens het bestek bedrijfsauto’s GR BAR op Tenderned geplaatst. Maar geen enkele 
partij schreef in op het bestek. Vervolgens zijn de geïnteresseerde bedrijven uitgenodigd voor een 
evaluatiegesprek. Uit die evaluatie is gekomen dat het risico te veel bij de opdrachtnemer werd 
gelegd. In 2018 zullen de bedrijfsauto’s opnieuw in de vorm van full operational lease op Tenderned 
worden gepubliceerd. Om het risico minder bij de opdrachtnemer te leggen worden de 
gespecialiseerde voertuigen met open calculatie in bestek gezet en wordt de boeteclausule bij het 
niet kunnen voldoen aan vervangend vervoer verlaagd.    
 
I&A investeringen 
De begroting voor 2017 was gerelateerd aan thema’s uit het Informatiebeleid BAR. De belangrijkste 
investeringen - conform begroting - in 2017 betroffen de thema’s: 

- Consolidatie: een nieuw systeem voor het beheren van gegevens van objecten in de 
Openbare Ruimte zoals wegen, groenvoorziening en riolering. Door deze investering worden 
vier oude systemen uitgefaseerd ten behoeve van kostenbesparing en kwaliteitsverbetering. 

- Zaakgericht werken: een nieuw systeem voor zaakgericht werken ten behoeve van de 
verdergaande digitalisering en de verbetering en doorontwikkeling van de dienstverlening, 
het is tevens noodzakelijk voor het uitfaseren van verouderde systemen. 

- Vernieuwing: de investering in een interne zoekmachine (vergelijk ‘google’) om informatie 
eenvoudig en snel beschikbaar te stellen en om oude systemen uit te kunnen faseren. 

- En verder zijn er belangrijke investeringen gedaan voor de thema’s informatiebeveiliging en 
architectuur/basisgemeente om aan te kunnen sluiten bij landelijke ontwikkelingen en 
verplichtingen. 
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2.4 Paragraaf Bedrijfsvoering   
Dit is een verplicht voorgeschreven paragraaf (Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV)). In de paragraaf in de begroting moet ten minste inzicht worden gegeven in de 
stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. En in het jaarverslag 
moet hierover verantwoording worden afgelegd.  
Maar omdat de GR BAR alleen bedrijfsvoering betreft is dit al opgenomen in de 
programmaverantwoording van deze rekening en is een paragraaf Bedrijfsvoering niet nodig. 
 
Naast de hierboven opgenomen paragrafen zijn volgens het BVV nog drie paragrafen verplicht 
voorgeschreven: lokale heffingen, verbonden partijen en grondbeleid. Maar omdat die niet van 
toepassing zijn op de GR BAR zijn ze niet opgenomen. 
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B.  Jaarrekening 2017 gemeenschappelijke regeling BAR 
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3.1 Balans  
 

 

ACTIVA

Volgnr.

1.

6.590.600 6.293.100
- 6.580.500 6.279.600
- 10.100 13.500
   

Totaal vaste activa 6.590.600 6.293.100

2. Vlottende activa

5.301.300 11.330.400

- 5.030.200 8.912.000
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd 45.700 986.100

korter dan één jaar
- 225.400 1.429.200
- 0 3.100

Liquide middelen 165.400 25.800
- 165.400 25.800

Overlopende activa 1.037.400 656.300
-

- Europese overheidslichamen 170.000 30.000
- 867.400 626.300

6.504.100 12.012.500

Totaal-generaal 13.094.700 18.305.600

PASSIVA

Volgnr.

3.
Voorzieningen 151.000 0
- 151.000 0

1.016.700 1.769.300

-
- Openbare lichamen 1.016.700 1.769.300

1.167.700 1.769.300

4.

9.313.500 11.917.600

- Overige schulden 9.313.500 11.917.600

Overlopende passiva 2.613.500 4.618.700
- 2.593.200  4.596.700  

- 20.300 22.000

Totaal vlottende passiva 11.927.000 16.536.300

Totaal-generaal 13.094.700 18.305.600

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende 
begrotingsjaren komen

Omschrijving 31.12.2017 31.12.2016

Vaste activa

Materiële vaste activa
Investeringen met economisch nut
Investeringen in openbare ruimte met maatschappelijk nut

Overige vorderingen

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

Vorderingen op openbare lichamen

Omschrijving 31.12.2017

Vaste passiva

Totaal vaste passiva

Vaste schulden, met een rentetypische looptijd van één jaar of 
langer

Onderhandse leningen van:

31.12.2016

Overige uitzettingen

Bank- en girosaldi

overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde 
bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

Totaal vlottende activa

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en in 
een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met 
uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten 
gerelateerde verplichten van vergelijkbaar volume

De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen 
ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door 
voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek 
bestedingsdoel uitgesplitst naar de nog te onvangen 
bedragen van:

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden, met een rentetypische looptijd korter 
dan één jaar 
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. 
Inleiding 
De jaarrekening is opgesteld conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording 
provincies en gemeenten (oftewel het BBV, de gemeentelijke boekhoudvoorschriften) en de 
verordening ex artikel 212 Gemeentewet, met daarin de uitgangspunten en regels voor het financiële 
beleid, het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie. 
 
Algemene grondslagen  
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van 
historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en 
passiva opgenomen tegen nominale waarden.  
De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en 
winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.  
Gunstige en ongunstige gebeurtenissen, die bekend worden na het opmaken van de jaarrekening en 
die nadere, voor het inzicht van het algemeen bestuur onontbeerlijke, informatie geven over de 
feitelijke situatie per balansdatum, worden in de jaarrekening verwerkt tot aan het moment van 
vaststelling van de jaarrekening. Het gaat dan om gebeurtenissen met materiële bedragen ten 
opzichte van het totaal van baten en/of lasten. 
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als 
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van 
jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden 
sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij 
moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van 
gepensioneerden en overlopende verlofaanspraken. 
Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen 
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is 
dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) 
schokeffecten, bijvoorbeeld door reorganisaties, dient wel een verplichting opgenomen te worden. 
 
Balans 
Investeringen (activa) worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke 
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht en 
in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment 
van ingebruikneming lineair afgeschreven gedurende de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening 
wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de 
openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.  
Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere 
vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.  
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut  worden met ingang van het 
begrotingsjaar 2017 evenals investeringen met een economisch nut geactiveerd en over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur afgeschreven. Tot en met 2016 luidden de voorschriften dat 
deze investeringen mochten worden geactiveerd en reserves mochten direct in mindering worden 
gebracht op de investeringen. 
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 
Liquide middelen en overlopende posten worden tegen nominale waarde opgenomen. 
Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting, c.q. het 
voorzienbare verlies. 
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane 
aflossingen. De vaste schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer. 
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
 
 



33 
 

De GR BAR heeft een Nota activabeleid 2015 die op 15 december 2015 is vastgesteld.  
Er wordt gestart met afschrijven op 1 januari van het jaar volgend op het jaar dat de investering in 
gebruik wordt genomen.  
In de Nota zijn de volgende afschrijvingstermijnen opgenomen: 
 

 
 

3.2 Toelichting op de balans   
 

ACTIVA   
1. Vaste activa   
Materiële vaste activa   

 
 

Omschrijving activa Afschrijvings-
termijn

Investeringen met een economisch nut

Gebouwen
Telefooncentrales 5

Vervoermiddelen
Traktoren 15
Vrachtwagens 8
Reinigingsophaalwagens 8
Veegwagens 8
Aanhangwagens 8
Personenwagens 8
Overige gemeentelijke bedrijfswagens 8
Onderhoudsmaterieel 5

Machines, apparaten en installaties
Borstelmachines, sneeuwblazers, schuivers 10
Automatiseringsapparatuur 4
Gereedschap 10
Software 5
Software basisadministratie, bijv Key2,GBA 5
Netwerk en bekabeling 4
Audio-visuele middelen 4
Overige tele-communicatieapparatuur 5

Overige materiële vaste activa
Inventaris / Meubilair / Stoffering 10

Immateriële vaste avtiva
Kosten van onderzoek en ontwikkeling 5

Boekwaarde Boekwaarde

Omschrijving 31 dec.2016 31 dec.2017

Materiële vaste activa met economisch nut
Gebouwen 1.195.400    -                        89.900               75.700                -                      -                    1.029.800    
Machines, apparaten, installaties 2.572.700    1.239.200            -                     941.400             -                      -                    2.870.500    
Vervoermiddelen 826.600        26.500                  10.100               330.700             -                      -                    512.300        
Overige materiële activa 1.685.200    1.009.500            -                     526.700             -                      -                    2.167.900    

subtotaal   6.279.900    2.275.200            100.000            1.874.500          -                      -                    6.580.500    
Materiële vaste activa met maatschappelijk nut
Machines, apparaten, installaties 13.500          3.400                  10.100          
TOTAAL 6.293.400    2.275.200            100.000            1.877.900          -                      -                    6.590.600    

Investeringen Desinveste-
ringen

afschrijvingen afwaarderingBijdragen van 
derden
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2. Vlottende activa   
Uitzettingen met rentetypische looptijd korter dan één jaar    

 
Het saldo debiteuren/vorderingen en overige uitzettingen per 31 december 2017 bedraagt  
€ 5.255.600, te weten € 5.030.200 + € 225.400. Hiervan is € 4.880.100 te vorderen op de 
deelnemende BAR-gemeenten.  
 
Op 6 februari 2018 is van bovenstaand bedrag € 3.293.700 nog niet afgewikkeld met de 
deelnemende gemeenten. Onderlinge betalingen vinden gefaseerd plaats in verband met treasury.  
Van de overige debiteuren dient € 139.000 nog te worden afgewikkeld. 
 
Schatkistbankieren          
Voor het verplicht schatkistbankieren is een drempelbedrag vastgesteld dat op de rekening-courant 
van de eigen bank mag blijven staan. Het drempelbedrag is het maximale bedrag dat een decentrale 
overheid over een heel kwartaal gezien dagelijks buiten de Rijksschatkist mag aanhouden. Zie voor 
een nadere toelichting de paragraaf Financiering.  
De bedragen die op de balans staan voor het schatkistbankeren zijn de bedragen die de GR BAR 
boven het drempelbedrag uitkomt. 
 
Ten aanzien van het schatkistbankieren is het onderstaande kwartaaloverzicht een 
presentatieverplichting:   

 
 
 

saldo 31/12/16 mutatie saldo 31/12/17

Vorderingen op openbare lichamen:

- Verrekening met gemeenten 8.810.000           -3.985.400     4.824.600 

- Overige semi overheid 102.000             103.600         205.600    

Vorderingen op openbare lichamen 8.912.000         5.030.200         

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 986.100             -940.400        45.700               

één jaar

Overige vorderingen 1.429.200           -1.203.800     225.400              

Overige uitzettingen 3.100                 -3.100            -                    

Totaal 11.330.400       -6.029.100   5.301.300         

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één 
jaar

Drempelbedrag schatkistbankieren
Begrotingstotaal 2017 68.219.000
Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 0,75%
Drempelbedrag 511.600

Afwijking t.o.v. drempelbedrag  *)
1e kwartaal -139.900
2e kwartaal -213.800
3e kwartaal -223.800
4e kwartaal -249.400

*) Een positief bedrag betekent dat het gemiddelde saldo op de rekeningcourant
hoger was dan het drempelbedrag. Bij een negatief bedrag was het saldo lager 
dan het drempelbedrag. Het laatste is dus in alle kwartalen van 2017 het geval 
geweest.
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Overige uitzettingen    

 
 
Liquide middelen     

 
 
 

Overlopende activa  

 
 

 
 

 

 

 

 

Overige uitzettingen saldo 31/12/16 mutatie saldo 31/12/17

Tussenrekening KBG 3.400                 -3.400         -                    

Tussenrekening debiteuren -                    -              -                    

BTW verhaalbaar -                    -              -                    

BCF BTW -                    -              -                    

Voorschotten salarissen -300                  300             -                    

 Totaal 3.100                -3.100        -                    

Liquide middelen saldo 31/12/16 mutatie saldo 31/12/17

Rabobank BAR-Organisatie 18.000               127.900       145.900              

Rabobank BAR-Organisatie Ideal 7.800                 11.700         19.500               

Kasvoorschotten Financiën -                    -              -                    

 Totaal 25.800              139.600      165.400            

Overlopende activa saldo 31/12/16 mutatie saldo 31/12/17

30.000               140.000           170.000              

- Nog te ontvangen bedragen 358.800             444.300           803.100              

- Vooruitbetaalde bedragen 267.500             -210.200         57.300               

- Kruisposten -                    7.000              7.000                 

 Totaal 656.300            381.100         1.037.400         

A. de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen 
voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkering met een 
specifiek doel

B. overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten 
laste van volgende begrotingsjaren komen

ad. A. saldo 31/12/16 toevoegingen
ontvangen 
bedragen saldo 31/12/17

EU:
Europees Sociaal Fonds met betrekking op re-integratie 30.000               170.000           30.000               170.000             

 Totaal 30.000              170.000         30.000              170.000            
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PASSIVA 
3. Vaste passiva    
 
Voorzieningen 

 
 
Met een aantal medewerkers zijn afspraken gemaakt over vervroegde pensionering en begeleide 
uitdiensttreding. De financiële gevolgen moeten op grond van de boekhoudvoorschriften (het BBV) in 
één keer ten laste van het dienstjaar 2017 komen. Dit gebeurt door het vormen van een voorziening 
voor de uitgaven die de komende jaren volgen. Die uitgaven lopen tot en 31 mei 2019.  
 
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer    
Voor de overdacht van de vaste activa zijn geldleningen met de gemeenten afgesloten. 
Zie hiervoor ook de toelichting in de paragraaf Financiering.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Vlottende passiva  
 
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar  

 

 
 
Het saldo overige schulden per 31 december 2017 bedraagt € 9.313.500, waarvan € 6.682.800 te 
betalen is voor loonheffing en omzetbelasting.  
Per 6 februari 2018 is een bedrag van € 185.300 nog niet afgewikkeld. 

Voorzieningen saldo 31/12/16 toevoegingen t.g.v. rekening aanwending saldo 31/12/17

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's

- Voorziening personeel -                    151.000             -                    -                    151.000              

 Totaal -                   151.000            -                   -                   151.000            

Netto vlottende schulden, met een 
rentetypische looptijd korter dan 
één jaar 

saldo 31/12/16 mutatie saldo 31/12/17

Overige schulden:

Verrekening met gemeenten 1.159.400           -1.061.600     97.800               

Overige semi overheid 8.936.800           -2.213.300     6.723.500           

Overige crediteuren 1.819.500           668.500         2.488.000           

Tussenrekeningen 1.900                 2.300             4.200                 

 Totaal 11.917.600       -2.604.100   9.313.500         

Vaste schulden, met een rentetypische 
looptijd van één jaar of langer saldo 31/12/16 mutatie saldo 31/12/17 Rente

Onderhandse leningen van:

Openbare lichamen

- Gemeente Barendrecht 271.300             -105.900      165.400              8.100           

- Gemeente Albrandswaard 702.500             -294.700      407.800              29.700         

- Gemeente Ridderkerk 795.500             -352.000      443.500              33.400         

Totaal 1.769.300         -752.600    1.016.700         71.200        
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Tussenrekeningen 

 
 
Overlopende passiva  

 
 
De af te dragen premies van december 2017 zijn in 2017 reeds betaald.  
 
Niet in de balans opgenomen verplichtingen    
Gebouwen 
Tot en met 2016 huurde de GR BAR de in gebruik zijnde gebouwen voor de huisvesting van het 
ambtelijk apparaat van de gemeenten en werden de betreffende verplichtingen hier beschreven. 
Maar per 1 januari 2017 is dit gewijzigd en worden de gemeentehuizen door de gemeenten om niet 
in gebruik gegeven aan de GR BAR. De gemeenten bekostigen de gebouwgerelateerde kosten van de 
gebouwen die in gebruik zijn door de GR BAR. Hiervoor zijn gebruikersovereenkomsten opgesteld. 
Vanaf 1 januari 2017 zijn er derhalve geen huurverplichtingen meer. 
 
Contracten 
Voor de multifunctionele printers is er een contract afgesloten met Ricoh. De jaarlijkse kosten zijn  
€ 215.000. Het contract voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk loopt tot en 
met 31 mei 2018. Er is dan geen mogelijkheid meer tot verlenging. In 2018 zal er een nieuwe 
overeenkomst afgesloten worden middels een openbare aanbesteding.  
 
Voor de drankenautomaten is een contract afgesloten met Pelican Rouge voor een totaalbudget van   
€ 150.000. Het contract is gestart op 1 september 2017 en loopt tot 1 augustus 2022.  
 
Vennootschapsbelasting 
Vanaf 2016 moeten gemeenten en gemeenschappelijke regelingen vennootschapsbelasting betalen 
over de winst die met ondernemingsactiviteiten wordt behaald. De vennootschapsbelasting moet 
jaarlijks worden bepaald op basis van de fiscale grondslag. Hierin zijn standpunten van de 
belastingdienst betreffende het wel of niet in aanmerking mogen nemen van baten en lasten voor de 
fiscale winstbepaling van groot belang. Het is de verwachting dat de belastingdienst in de loop van 
2018 de uiteindelijke standpunten kenbaar zal maken. Dit houdt in dat de in de staat van baten en 

Tussenrekeningen saldo 31/12/16 mutatie saldo 31/12/17

Tussenrekening financiën 2.100                 -1.600         500                    

Tussenrekening salarissen 1.100                 2.400           3.500                 

Tussenrekening salarisadministratie -2.500                2.700           200                    

Tussenrekening PV 1.100                 -1.100         -                    

Inhouding/doorbelasting derden 100                    -100            -                    

 Totaal 1.900                2.300          4.200                

Overlopende passiva saldo 31/12/16 mutatie saldo 31/12/17

Nog te betalen bedragen 4.068.500           -1.475.300      2.593.200           

Af te dragen premies 528.200             -528.200         -                    

Overige vooruitontvangen bedragen die 
ten bate van volgende begrotingsjaren 
komen

22.000               -1.700            20.300               

 Totaal 4.618.700         -2.005.200    2.613.500         
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lasten vermelde vennootschapsbelasting gebaseerd is op een aanname en derhalve in de jaren 2018 
en verder tot correcties kan leiden. Deze onzekerheid is per heden niet te kwantificeren naar een 
bedrag, maar zal naar de mening van de GR BAR niet tot een materiële afwijking leiden. 
 
Afwikkeling lopende geschillen 
Op het moment van opstellen van deze jaarrekening  is er sprake van lopende geschillen met enkele 
medewerkers. De discussie over de afwikkeling wordt nog gevoerd. De financiële impact hiervan is 
per datum van het opmaken van deze jaarrekening niet betrouwbaar in te schatten.   
 
Onrechtmatig verstrekte opdrachten 
Per balansdatum is er sprake van vier in het verleden onrechtmatig verstrekte opdrachten welke 
doorlopen naar volgende boekjaren. De resterende contractwaarden van deze opdrachten welke in 
toekomstige jaren tot uitgaven zullen leiden bedragen tezamen € 1,1 miljoen. Hierbij wordt 
opgemerkt dat dit geen gevolgen zal hebben voor de controleverklaringen van de accountant over 
die jaren omdat de rechtmatigheidsfout voor de gehele contractperioden is genomen in de rekening 
2017. 
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3.3 Overzicht van baten en lasten 2017 
Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BVV) worden in dit 
overzicht de baten en lasten per programma weergegeven. De GR BAR heeft echter maar één 
programma: Bedrijfsvoering. Wel zijn de baten en de lasten gerubriceerd naar enkele kostensoorten. 

 

Lasten Rekening 2016 Begroting 2017 wijziging begroting na 
wijziging

werkelijk verschil

 Salariskosten (incl. inhuurkosten) -53.691.000      -50.297.200      -5.414.100     -55.711.300    -56.967.500    -1.256.200     

 Opleidingen -837.900           -887.900           49.800           -838.100        -860.400        -22.300          

 Overige personeelslasten -1.069.500        -767.800           -160.400        -928.200        -1.289.700     -361.500        

 Huisvestingskosten -4.826.000        -4.725.300        4.631.700       -93.600          -98.300          -4.700            

 ICT -4.123.600        -4.835.800        521.400         -4.314.400     -3.961.500     352.900         

 Wagenpark inkl.gereedschap/machines -566.500           -748.800           219.800         -529.000        -544.200        -15.200          

 Vennootschapsbelasting -55.000            -                   -55.000          -55.000          -400              54.600           

 Overige bedrijfsvoering -5.513.200        -5.956.000        1.980.900       -3.975.100     -3.674.800     300.300         

 TOTAAL LASTEN -70.682.700    -68.218.800    1.774.100     -66.444.700 -67.396.800 -952.100      

Baten

 Salariskosten (incl. inhuurkosten) 1.699.300         100.900            1.540.700       1.641.600       1.505.800       -135.800        

 Opleidingen -                   -                   -                -                -                -                

 Overige personeelslasten -                   -                   -                -                4.900             4.900             

 Huisvestingskosten 628.900            609.100            -456.200        152.900         97.900           -55.000          

 ICT 227.800            -                   73.500           73.500           96.900           23.400           

 Wagenpark inkl.gereedschap/machines -                   -                   -                -                -                -                

 Vennootschapsbelasting -                   -                   -                -                -                -                

 Overige bedrijfsvoering 2.749.900         3.342.000         -2.418.000     924.000         1.325.500       401.500         

 Bijdrage deelnemende gemeenten 65.376.800       64.166.800       -514.100        63.652.700     64.365.800     713.100         

 TOTAAL BATEN 70.682.700     68.218.800     -1.774.100   66.444.700   67.396.800   952.100        

 Totaal saldo van baten en lasten -                  -                  -               -               -               -               
 Verrekening resultaat met  
gemeentelijke bijdrage

788.100            -                   -                -                -                -                

GEREALISEERD RESULTAAT 788.100          -                  -               -               -               -               

Saldo Rekening 2016 Begroting 2017 wijziging begroting na 
wijziging

werkelijk verschil

 Salariskosten (incl. inhuurkosten) -51.991.700      -50.196.300      -3.873.400     -54.069.700    -55.461.700    -1.392.000     

 Opleidingen -837.900           -887.900           49.800           -838.100        -860.400        -22.300          

 Overige personeelslasten -1.069.500        -767.800           -160.400        -928.200        -1.284.800     -356.600        

 Huisvestingskosten -4.197.100        -4.116.200        4.175.500       59.300           -400              -59.700          

 ICT -3.895.800        -4.835.800        594.900         -4.240.900     -3.864.600     376.300         

 Wagenpark inkl.gereedschap/machines -566.500           -748.800           219.800         -529.000        -544.200        -15.200          

 Vennootschapsbelasting -55.000            -                   -55.000          -55.000          -400              54.600           

 Overige bedrijfsvoering -2.763.300        -2.614.000        -437.100        -3.051.100     -2.349.300     701.800         
 Gesaldeerde bedragen 
(excl. bijdragen gemeenten) 

-65.376.800    -64.166.800    514.100        -63.652.700 -64.365.800 -713.100      

 Bijdrage deelnemende gemeenten 65.376.800       64.166.800       -514.100        63.652.700     64.365.800     713.100         

Totaal saldo van baten en lasten -                  -                  -               -               -               -               
 Verrekening resultaat met  
gemeentelijke bijdrage

788.100,00       -                   -                -                -                -                

GEREALISEERD RESULTAAT 788.100          -                  -               -               -               -               
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Toelichting op het overzicht van baten en lasten   
 

Nadat de jaarrekening 2017 was opgesteld resteerde een negatief resultaat van € 713.100.  
De begrote bijdrage van de deelnemende gemeenten kwam uit op € 63.652.700. De werkelijke lasten 
2017 voor de GR BAR waren per saldo € 64.365.800.     
Het rekeningtekort 2017 ad € 713.100 is vervolgens via de bijdragen verrekend met de 
gemeenten, c.q. de gemeenten hebben bijbetaald. Dit gebeurt in het dienstjaar 2017. Het is 
verwerkt in het Overzicht van baten en lasten waardoor het overzicht in 2017 sluit op € 0. 
 
Drie “doorgeschoven prestaties”  
Naast de hierboven gegeven informatie over het rekeningsaldo is nog het volgende te melden 
over de rekening van de GR BAR. In het rekeningsaldo zitten drie posten verwerkt die een nadere 
toelichting verdienen, te weten de implementatie van de Omgevingswet, de Resultaatgerichte 
inkoop jeugdzorg en het Afvalbeleidsplan Ridderkerk. De gemeenteraden hebben voor deze 
projecten een bedrag ter beschikking gesteld.  

1. In 2017 is er bij de Omgevingswet een overschot opgetreden van € 141.300. Omdat de 
Tweede Kamer in 2017 heeft besloten de inwerkingtreding van de Omgevingswet uit te 
stellen naar 1 januari 2021 is de meerjarige planning voor de implementatie van de 
omgevingswet aangepast en is een aantal geplande activiteiten voor 2017 en de jaren daarna 
opnieuw in de tijd uitgezet. Hierdoor werd in 2017 niet het volledige budget uitgegeven.  

2. In 2017 is bij de Resultaatgerichte inkoop jeugdzorg een overschot ontstaan van € 147.400. 
Dit project is later gestart dan was voorzien. Hierdoor schuiven diverse werkzaamheden uit 
2017 door naar 2018. Zo blijft de inzet van de projectleider langer doorlopen en is de inzet 
van medewerkers langer nodig.  

3. In 2017 is bij het Afvalbeleidsplan Ridderkerk een overschot ontstaan van € 35.000. De 
voorgenomen werkzaamheden van een schoonmaakploeg zijn niet uitgevoerd. (betreft 
alleen de gemeente Ridderkerk) 

De afspraak is dat de GR BAR geen budget mag doorschuiven naar volgende jaren. Ieder jaar wordt 
het rekeningsaldo verrekend met de gemeenten / de gemeentelijke bijdragen. Dus met de 
verrekening van het rekeningsaldo zijn deze overschotten - alhoewel het saldo onder de streep 
negatief is - naar de gemeenten gegaan. 
Om het mogelijk te maken de door de raden beschikbaar gestelde budgetten ook in 2018 te kunnen 
gebruiken willen we de drie gemeenten verzoeken om bij hun jaarrekeningen deze drie overschotten  
als zogeheten doorgeschoven prestaties te behandelen. Dan schuift het overschot via de 
resultaatbestemming van de rekening 2017 van de gemeente door naar 2018 en kunnen ze het in 
2018 opnieuw ter beschikking stellen aan de GR BAR. Dat zal dan gebeuren in de 1e 
tussenrapportages 2018 van de gemeenten en de GR BAR. 
 
Toelichting per kostensoort 
- Salariskosten inclusief inhuur  
Hier is per saldo een tekort van € 1.392.000.  
De salariskosten betreffen de loonkosten, vacatureruimte, beloningsdifferentiatie, ambtsjubilea, 
kosten woon-werkverkeer / dienstreizen en inhuur derden. 
 
Het betreft het saldo van alle plussen en minnen per afdeling.  
Bij beveiliging en het Klanten Contact Centrum (KCC) is een overschrijding van rond de € 360.000. Dit 
is een structureel probleem wat niet binnen de bestaande budgetten opgelost kan worden. 
Om een impuls te geven aan het Domein Financiën is € 250.000 beschikbaar gesteld.  
Bij het onderdeel Overige bedrijfsvoeringskosten wordt duidelijk dat er overschotten zijn als gevolg 
van ontvangen Europese Subsidie (€ 229.000) en incidentele kapitaallasten (€ 329.000). Voor deze 
bedragen is in 2017 incidenteel inhuur gepleegd. In 2017 heeft de GR BAR  voor een bedrag van  
€ 5.488.000 ingehuurd. Dit is 10,2% van de personeelsbegroting. 
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- Overige personeelslasten 
Hier is per saldo een tekort van € 356.600.      
Onder overige personeelslasten zijn onder meer opgenomen de budgetten voor werving en selectie, 
arbo- en verzuimbegeleiding, personeels- en salarisadministratie (PSA) en HRM-systemen, jubilea en 
recepties, introductiedagen, dienstkleding en de zogeheten Werkkostenregeling (hieronder vallen 
kosten zoals representatie, bindingsdagen, werklunches, bedrijfskantine, contributie vakvereniging, 
bijdrage personeelsvereniging en maaltijdvergoedingen). 
 
De belangrijkste oorzaak van het tekort is een overschrijding bij het budget voor aanschaf van 
dienstkleding van € 263.000. De afwikkeling van drie werven naar één werf heeft tot grote 
aanpassingen geleid op materieel en bouwkundig gebied maar ook op het gebied van personele 
benodigdheden. Dit had standaardisering en tegelijk modernisering van de dienstkleding tot gevolg. 
 
- Huisvestingskosten 
Hier is per saldo een tekort van € 59.700. 
Met ingang van 2017 zijn er geen huisvestingskosten meer opgenomen in de BAR-begroting. Tot en 
met 2016 huurde de GR BAR de in gebruik zijnde gebouwen voor de huisvesting van het ambtelijk 
apparaat van de gemeenten. Maar per 1 januari 2017 is dit gewijzigd en worden de gemeentehuizen 
door de gemeenten om niet in gebruik gegeven aan de GR BAR.  
 
De gemeente Albrandswaard heeft in 2017 de volledige financiële taakstelling op het gemeentehuis 
voor haar rekening genomen inclusief de opbrengsten van de gerealiseerde onderverhuur.  
De in de BAR-begroting achtergebleven opbrengstprognose van onderverhuur is niet gerealiseerd en 
veroorzaakt een tekort. Deze taakstelling op onderverhuur was door de GR BAR ingeboekt met het 
voornemen meer inkomsten te gaan generen door het aantal onderhuurders te vergroten. Maar dit 
is niet realistisch gebleken, de verhuurmarkt voor kantoorruimte was daarvoor te slecht. En omdat 
de gemeente Albrandswaard voornemens is deze grote huurlocatie te verlaten kon slechts een 
beperkte looptijd worden aangeboden wat de aantrekkelijkheid ook niet vergrootte. De taakstelling 
is derhalve niet gehaald. 
 
- ICT 
Hier is per saldo een overschot van € 376.300.    
 
Er is een meevaller bij de post Onderhoud software van € 220.800. Dit vloeit voor een deel voort uit 
de verscherping van de contracten met de leveranciers. Het is gelukt scherpe prijsafspraken te maken 
en ook om meerwerk te voorkomen.  En door modulair in te kopen en overlap tussen software-
pakketten te voorkomen, wordt niet meer afgenomen dan strikt noodzakelijk is.  
Daarnaast zijn er minder consultancy-uren afgenomen dan geraamd. Dit is een gevolg van het 
doorontwikkelen van het functioneel en technisch applicatiebeheer. Dit leidt tot een structurele 
verschuiving van kosten voor externen naar kosten voor intern applicatiebeheer. 
 
Er is bij dit onderdeel ICT-kosten ook een meevaller bij de kapitaallasten van € 183.000 omdat er in 
het dienstjaar 2016 minder is uitgegeven aan investeringen dan oorspronkelijk de planning was. Dit 
voordeel komt in 2017 tevoorschijn omdat met afschrijven wordt gestart één jaar na ingebruikname 
van het actief. 
 
- Overige bedrijfsvoeringskosten  
Hier is per saldo een overschot van € 701.800.   
De overige kosten voor bedrijfsvoering hebben betrekking op abonnementen, contributies, 
vakliteratuur, accountantskosten, advieskosten, algemene kosten, algemene opbrengsten, 
onderhoud, bedrijfshulpverlening, ondernemingsraad, portokosten, verzekeringskosten, 
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kantoorbenodigdheden, schoonmaak en sommige kapitaallasten.  
 
Onder dit onderdeel valt een groot aantal posten en er zijn dus vele (kleine) plussen en minnen. 
Daarbij vallen de volgende vier posten op: 

 Er is € 323.900 aan heffingsrente ontvangen. De Belastingdienst heeft een opgelegde 
naheffingsaanslag omzetbelasting 2014 vernietigd omdat over dat jaar de GR BAR in 
aanmerking komt voor de koepelvrijstelling. Hier wordt heffingsrente over vergoed. 

 Er is via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de arbeidsmarktregio 
Rijnmond een subsidie van het Europees Sociaal fonds toegekend van € 229.000. Deze 
subsidie is beschikbaar gesteld om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (dichter) 
naar werk te begeleiden door middel van re-integratiedienstverlening. De subsidie is ingezet 
voor onder andere jongeren, 50-plussers, vreemdelingen, arbeidsbelemmerden en personen 
die al langer dan 6 maanden een uitkering ontvangen.  

 In 2017 is er een eenmalig voordeel van € 329.000 bij de kapitaallasten. Dit wordt 
veroorzaakt door het positieve verschil tussen het beschikbare budget voor kapitaallasten en 
de werkelijke kapitaallasten van het investeringsschema.   

 Er is een voorziening gevormd (uitgavenpost) voor de financiële gevolgen van gemaakte 
afspraken met een aantal medewerkers over vervroegde pensionering en begeleide 
uitdiensttreding. Op grond van de boekhoudvoorschriften (het BBV) moeten deze financiële 
gevolgen in één keer ten laste van het dienstjaar 2017 komen. De uitgaven waarvoor de 
voorziening is gevormd lopen tot en 31 mei 2019.  

 
Bijdragen deelnemende gemeenten / verdeelsleutel     
De percentages van de gemeentelijke bijdragen aan de GR BAR waren in eerste instantie gebaseerd 
op de bij de oprichting van de GR BAR  door de gemeenten ingebrachte budgetten (1 januari  2014). 
Deze percentages worden jaarlijks geactualiseerd per 1 januari op basis van de stand van de dan 
geldende begroting. 
De percentages voor 2017 zijn:   
 

 
 
Gewijzigde bijdragen op basis van de tussenrapportages    
In 2017 zijn twee tussentijdse rapportages opgesteld. In deze rapportages zijn voorstellen gedaan 
voor het ophogen en verlagen van enkele organisatiebudgetten. De begroting na wijziging bedraagt  
€ 63.652.700. 
 

 
 
  

Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk

 Bijdrage per gemeente 39,94% 20,06% 40,00%

 Ontwikkeling van gemeentelijke bijdrage Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk Totaal

 Oorspronkelijke begroting 2017 25.808.100             13.242.000             25.117.300             64.167.400       

 mutaties op basis van 2 tussenrapportages -571.300                -539.500                596.100                 -514.700           

 Begroting na wijziging  25.236.800           12.702.500           25.713.400           63.652.700     



43 
 

3.4 Verrekenen van standaard en maatwerk - rapportage 2017 
Verrekenen in BAR 
In de Notitie Verrekenen in de BAR-samenwerking zijn afspraken gemaakt over de wijze van 
verrekenen tussen de drie gemeenten. De verrekensystematiek moet ervoor zorgen dat de 
gemeenschappelijke regeling niet ongelimiteerd kan worden gevraagd aanvullende diensten te 
verlenen, zonder dat daar financiële consequenties aan verbonden zijn. En dat er tussen gemeenten 
verrekend wordt als er voor een bepaalde gemeente minder uren gewerkt zijn dan deze gemeente 
had ingebracht (en vice versa). Immers, als een willekeurige gemeente zonder meerkosten 
aanvullende diensten kan vragen aan de gemeenschappelijke regeling dan kan dit leiden tot een 
ongewenste onevenredigheid in de uitbreiding van de diensten voor de ene gemeente, terwijl de 
kosten over de deelnemende gemeenten worden gespreid. 
Om dit te voorkomen, wordt onderscheid gemaakt in het standaardpakket en maatwerk. Het 
standaardpakket wordt vervolgens volgens een verdeelsleutel naar rato van ingebracht budget 
verrekend en de maatwerkpakketten worden separaat aan de betreffende gemeente in rekening 
gebracht. Daarbij worden de werkelijk bestede uren en bijbehorende loonkosten afgezet tegen wat 
was ingebracht voor dit maatwerk. 
 
Uren schrijven 
Om te bepalen in welke mate er voor de maatwerkpakketten voor de afzonderlijke gemeenten is 
gewerkt, is met ingang van 2014 het uren schrijven ingevoerd. Dit is puur bedoeld om in beeld te 
brengen of iemand uren heeft gemaakt voor een afzonderlijke gemeente of voor de GR BAR 
gezamenlijk. Deze verdeling wordt vervolgens gebruikt bij de jaarlijkse afrekening tussen de 
gemeenten. 
 
Algemeen beeld 2017 
In totaliteit is er ook dit jaar minder maatwerk verricht voor de gemeenten afzonderlijk en meer 
gezamenlijk voor de GR BAR. We zien dat verhoudingsgewijs voor Ridderkerk en Barendrecht het 
effect van de lagere inzet op maatwerk groter was dan voor Albrandswaard. Dit wordt veroorzaakt 
doordat Albrandswaard relatief minder mensen heeft ingebracht en dat deze medewerkers vaker 
dan in de twee andere gemeenten ook daadwerkelijk alleen aan het maatwerk hebben gewerkt. 
Wanneer er gezamenlijke projecten zijn uitgevoerd, dan zijn hier meestal Ridderkerkse of 
Barendrechtse maatwerkmedewerkers ingezet. Dit heeft als gevolg dat Albrandswaard, net als de 
voorgaande jaren, relatief meer moet “bijbetalen” voor de gezamenlijk uitgevoerde projecten. 
In 2017 is er wederom meer aan gezamenlijke BAR-projecten gewerkt, zoals het programma 
Excellente Dienstverlening.  
Ook is Albrandswaard sinds medio 2015 gebruik gaan maken van BAR-medewerkers voor het werken 
aan projecten. Waar voorheen derden werden ingehuurd, is nu gebruik gemaakt van maatwerk 
vanuit de BAR.  
 
Onderstaand volgen: 

A. De berekening van de onderlinge verrekening op basis van de uren  
B. De berekening van de onderlinge verrekening op basis van de aantallen cliënten en indicaties  

 
A. Verrekenen van de loonkosten besteed aan maatwerk en standaard 
In de doorrekening van de loonkosten, zien we een uiteindelijke verrekening van 0,7% van de totale 
loonkosten. 
 
Deze verschuiving levert de volgende verrekening van de gemaakte loonkosten tussen de gemeenten 
op: 
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De afwijkingen uitgedrukt in euro’s geven het onderstaande beeld. Ter vergelijking zijn ook de cijfers 
van 2015 en 2016 ernaast gezet. 

Verrekening maatwerk 
en standaard 

Barendrecht 
2015 

Barendrecht 
2016 

Barendrecht 
2017 

Albrandswaard 
2015 

Albrandswaard 
2016 

Albrandswaard 
2017 

Ridderkerk 
2015 

Ridderkerk 
2016 

Ridderkerk 
2017 

maatwerk (op basis van 
uren) -€ 584.000 -€ 643.000 -€ 713.000 € 202.000 € 105.000 -€ 74.000 € 90.000 -€ 128.000 -€ 183.000 
standaard (op basis van 
ingebracht budget) € 119.000 € 269.000 € 387.000 € 53.000 € 131.000 € 195.000 € 120.000 € 266.000 € 388.000 
Subtotaal: verrekening 
op basis van uren -€ 465.000 -€ 374.000 -€ 326.000 € 255.000 € 236.000 € 121.000 € 210.000 € 138.000 € 205.000 

 
 
In de eerste regel zien we de loonkosten behorende bij de uren die meer of minder zijn besteed aan 
maatwerk. Een min bedrag wil zeggen: minder besteed, een plus bedrag is meer besteed. Oftewel: op 
basis van de daadwerkelijk gemaakte en geschreven uren is er voor Barendrecht in 2017  
€ 713.000 minder aan maatwerk besteed, voor Albrandswaard € 74.000 minder en voor Ridderkerk  
€ 183.000 minder. In totaal is er per saldo voor de drie gemeenten een bedrag van € 970.000 minder 
besteed aan maatwerk. 
 
Al het werk dat minder is uitgevoerd voor maatwerk voor de drie gemeenten, is besteed aan 
gezamenlijke BAR-taken. Deze worden, conform de gemaakte afspraken, doorbelast op basis van het 
voor de GR BAR ingebrachte budget. Dit betekent dat de € 970.000 vervolgens weer verdeeld wordt 
naar Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. 
Onderaan de streep zien we dan vervolgens wat het saldo van de twee doorbelastingen (maatwerk 
en standaard) is: Barendrecht krijgt € 326.000 terug, Albrandswaard moet € 121.000 bijbetalen en 
Ridderkerk moet € 205.000 bijbetalen. 
De bijbetaling voor zowel Albrandswaard als Ridderkerk is vooral gelegen in het meebetalen aan de 
BAR-brede projecten. 
 
B. Verrekenen op aantallen 
Voor de afdelingen Toegang, Participatie, Verstrekkingen en Vakondersteuning van het Domein 
Maatschappij is afgesproken dat verrekening niet op basis van uren schrijven zal plaats vinden, maar 
op basis van de ontwikkeling van het aantal cliënten en indicaties. 
De ontwikkeling van de cliëntenaantallen en het aantal indicaties ziet er over de afgelopen jaren als 
volgt uit: 

 Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk 
Cliënten  Participatie 2015              458                    387             735  

   2016              478                    393             817  

     2017              545                    410             875  
 

Indicaties 
 

WMO 2015            4.103                 1.966          5.554  
   2016            4.287                 2.011          5.727  

  
 

  2017            3.733                1.862         5.019  
 

   totaal 2015            4.561                 2.353          6.289  
   2016            4.765                 2.404          6.544  
     2017            4.278                2.272         5.894  
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Totaal (A + B) 

De totale verrekening van het standaard en maatwerk laat het volgende beeld zien: 
Verrekening maatwerk 
en standaard 

Barendrecht 
2015 

Barendrecht 
2016 

Barendrecht 
2017 

Albrandswaard 
2015 

Albrandswaard 
2016 

Albrandswaard 
2017 

Ridderkerk 
2015 

Ridderkerk 
2016 

Ridderkerk 
2017 

maatwerk (op basis van 
uren) -€ 584.000 -€ 643.000 -€ 713.000 € 202.000 € 105.000 -€ 74.000 € 90.000 -€ 128.000 -€ 183.000 
standaard (op basis van 
ingebracht budget) € 119.000 € 269.000 € 387.000 € 53.000 € 131.000 € 195.000 € 120.000 € 266.000 € 388.000 
Subtotaal: verrekening 
op basis van uren -€ 465.000 -€ 374.000 -€ 326.000 € 255.000 € 236.000 € 121.000 € 210.000 € 138.000 € 205.000 
Verrekening maatwerk 
(op basis van aantallen) € 159.000 € 152.000 € 147.000 -€ 17.000 € 0 € 47.000 -€ 142.000 -€ 152.000 -€ 194.000 
Totaal verrekening 
uren en aantallen -€ 306.000 -€ 222.000 -€ 179.000 € 238.000 € 236.000 € 168.000 € 68.000 -€ 14.000 € 11.000 

 

 
Per saldo krijgt de gemeente Barendrecht € 179.000 terug, de gemeente Albrandswaard moet  
€ 168.000 bijbetalen en de gemeente Ridderkerk moet € 11.000 bijbetalen. 

3.5 Staat van incidentele baten en lasten  

 
 

3.6 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 
In 2017 zijn er geen reserves aanwezig.  
 
3.7 Heffing vennootschapsbelasting 

 
Het in de rekening opgenomen bedrag voor de te betalen vennootschapsbelasting is gebaseerd op 
voorlopige berekeningen. Op dit moment (1 maart 2018) moet de aangifte nog worden ingediend en 
beoordeeld door de belastingdienst. 
Het opvallend lage bedrag aan uitgaven van € 400 is als volgt te verklaren. In eerste instantie werd de 
door de GR BAR verschuldigde vennootschapsbelasting met ingang van 2016 ingeschat op jaarlijks  
€ 55.000. Maar dit bedrag is inmiddels op basis van geactualiseerde cijfers een paar keer naar 
beneden toe bijgesteld, tot € 17.000 op dit moment. Het verwerken van deze meevallers is in het 
dienstjaar 2017 gebeurd voor beide belastingjaren 2016 en 2017, vandaar het lage bedrag aan 
werkelijke uitgaven.  
 
3.8 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen 
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), kortweg: 
Wet normering topinkomens, is in 2013 in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan 
van excessieve beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. In de 
WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een 
publieke taak genormeerd en openbaar gemaakt. Jaarlijks worden de bezoldigingsnormen in een 

In dit overzicht staan de lasten en baten die naar hun aard éénmalig zijn (en groter dan € 50.000).
Onderstaand overzicht is gebaseerd op de notitie van de commissie BBV van januari 2012.

Werkelijke lasten Werkelijke baten
2017 2017

Europees Sociaal Fonds subsidie voor duurzame inzetbaarheid 229.000

Resultaatgerichte inkoop jeugdzorg 109.700

Vormen voorziening personeel 151.000

Totaal eenmalige laten en baten jaarrekening 2017 BAR 260.700 229.000

Vennootschapsbelasting Begroting 2017 wijziging begroting na 
wijziging

werkelijk verschil

Vennootschapsbelasting -                    -55.000        -55.000              -400       54.600    

 Totaal -                   -55.000      -55.000             -400      54.600  
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ministeriële regeling vastgesteld.  
 
Topfunctionarissen binnen de GR BAR  
De WNT heeft het begrip ‘topfunctionaris’ gedefinieerd voor de (semi)publieke sector. Op basis van 
de WNT is bepaald dat voor de GR BAR de leden van het dagelijks bestuur (DB) en algemeen bestuur 
(AB) onder het begrip topfunctionaris vallen. 
 
WNT-beloningsnorm en topfunctionarissen 2017 
Op grond van de WNT mag vanaf 2016 het inkomen van topfunctionarissen in de (semi)publieke 
sector maximaal 100% van het ministersalaris zijn. Dat komt in 2017 neer op € 181.000, inclusief 
belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever. 
Binnen de GR BAR is geconstateerd dat er geen overschrijding van deze norm heeft plaatsgevonden. 
 
De leden van het DB en AB in 2017 waren:    
 

Leden Functie Functie Periode Beloning 
J. van Belzen (voorzitter)  Bestuurder DB Bestuurder AB 2017 onbezoldigd 
H. Wagner (waarnemend 
voorzitter) 

Bestuurder DB Bestuurder AB 2017 onbezoldigd 

A. Attema   Bestuurder DB Bestuurder AB 2017 onbezoldigd 
L.P. van der Linden Bestuurder DB Bestuurder AB 2017 onbezoldigd 
H.J. van der Graaff Bestuurder DB Bestuurder AB 2017 onbezoldigd 
H. Dokter Bestuurder DB Bestuurder AB 2017 onbezoldigd 
D. Vermaat  Bestuurder AB 2017 onbezoldigd 
P.W.J. Luijendijk  Bestuurder AB 2017 onbezoldigd 
J. van Wolfswinkel  Bestuurder AB 2017 onbezoldigd 
J. de Leeuwe  Bestuurder AB 2017 onbezoldigd 
M.C.C. Goedknegt  Bestuurder AB 2017 onbezoldigd 
M. Rombout  Bestuurder AB 2017 onbezoldigd 
V.A. Smit  Bestuurder AB 2017 onbezoldigd 
M. Japenga  Bestuurder AB 2017 onbezoldigd 
T. Keuzenkamp  Bestuurder AB 2017 onbezoldigd 
 
3.9 Begrotingsrechtmatigheid      
Exploitatie     
In deze paragraaf wordt stilgestaan bij het begrotingscriterium waarmee wordt getoetst of het 
budgetrecht van het algemeen bestuur is gerespecteerd. 
Bij een kostenoverschrijding is er in principe sprake van onrechtmatige uitgaven want de door het 
algemeen bestuur vastgestelde begroting is dan overschreden.  
 
In het “Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de GR BAR” is 
vervolgens bepaald dat in sommige gevallen de kostenoverschrijdingen - alhoewel ze onrechtmatig 
zijn - buiten het oordeel van de accountant kunnen blijven.  
Dit is het geval als de kostenoverschrijdingen: 

 passen binnen het bestaande beleid en niet tijdig (= in de 2e tussenrapportage) 
gerapporteerd konden worden aan het algemeen bestuur 

 geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten 
 een gevolg zijn van exogene, onontkoombare of onvoorziene factoren 
 het gevolg zijn van een open einde (subsidie)regeling 
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In deze rekening is gezien het Overzicht van baten en lasten 2017 aan de lastenkant een 
overschrijding van € 952.100. Omdat het Overzicht van baten en lasten op het niveau van een aantal 
kostencategorieën wordt gepresenteerd en er aan de uitgavenkant in sommige gevallen sprake is van 
overschrijdingen is het goed het Overzicht van baten en lasten kort op het niveau van die 
kostencategorieën door te lopen. Dan kan van de overschrijdingen benoemd worden of er sprake is 
van een begrotingsonrechtmatigheid. Bij deze analyse van de begrotingsrechtmatigheid is aansluiting 
gezocht bij wat geschreven staat in de financiële analyse in de Toelichting op het Overzicht  van 
baten en lasten op bladzijde 40 en verder. 

- Salariskosten 
Aan de uitgavenkant is een overschrijding van het budget van € 1.256.200. 
Dit is het resultaat van vele plussen en minnen en de oorzaken zijn divers, maar formeel is hier 
sprake van een begrotingsonrechtmatigheid. 

- Opleidingen 
Aan de uitgavenkant is een overschrijding van het budget van € 22.300. 
Hier is sprake van een begrotingsonrechtmatigheid. 

- Overige personeelslasten 
Aan de uitgavenkant is een overschrijding van het budget van € 361.500.  
Hier is sprake van een begrotingsonrechtmatigheid. 

- Huisvestingskosten 
Aan de uitgavenkant is een overschrijding van het budget van € 4.700.  
Hier is sprake van een begrotingsonrechtmatigheid. 

- ICT 
Aan de uitgavenkant is een overschot van € 352.900 en dus is er geen begrotingsonrechtmatigheid. 

- Wagenpark inclusief gereedschappen en machines 
Aan de uitgavenkant is een overschrijding van het budget van € 15.200  
Hier is sprake van een begrotingsonrechtmatigheid. 

- Vennootschapsbelasting 
Aan de uitgavenkant is een overschot van € 54.600 en dus is er geen begrotingsonrechtmatigheid. 

- Overige bedrijfsvoeringskosten  
Aan de uitgavenkant is een overschot van € 300.300 en dus is er geen begrotingsonrechtmatigheid.  
 
Resumerend dienen voor het beoordelen van de begrotingsrechtmatigheid de volgende 
kostenoverschrijdingen strikt genomen als onrechtmatig te worden beoordeeld: 

- Salariskosten (inclusief inhuur)     1.256.200 
- Opleidingen            22.300 
- Overige personeelslasten        361.500 
- Huisvestingskosten              4.700 
- Wagenpark inclusief gereedschappen en machines        15.200 

Totaal        1.659.900 
 
Vervolgens kan bij deze afwijkingen worden geconcludeerd dat ze passen binnen het bestaande 
beleid van de GR BAR, wat maakt dat ze niet hoeven mee te wegen bij het oordeel van de accountant 
of al dan niet een goedkeurende verklaring kan worden gegeven. 
Bij de salariskosten zitten overschrijdingen bij uitgaven die wel akkoord zijn bevonden maar (nog) 
niet budgettair geregeld zoals de in de financiële analyse genoemde overschrijdingen voor 
beveiliging, het Klanten Contact Centrum en het domein Financiën.  
De belangrijkste oorzaak van het tekort bij de Overige personeelslasten is een incidentele 
overschrijding bij de post aanschaf dienstkleding. Dit is een structurele post in de begroting. Sinds de 
start van de GR BAR is rustig aan gedaan met het bestellen van nieuwe dienstskleding omdat er een 
nieuwe kledinglijn aan zat te komen zonder gemeentelogo’s. Die nieuwe kledinglijn is in één keer 
ingevoerd. Dat heeft eenmalig tot extra kosten geleid omdat de oude kleding werd vervangen.  
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Als het algemeen bestuur de rekening vaststelt worden deze kostenoverschrijdingen alsnog 
geautoriseerd. 
 
In het kader van de begrotingsrechtmatigheid is het budget van de kapitaallasten voor de 
verbouwing van de gemeentewerf de Londen in Barendrecht van € 93.600 nog het vermelden waard. 
Dit verbouwingskrediet is op 3 maart 2015 door het algemeen bestuur beschikbaar gesteld om de 
werf geschikt te maken als werf voor de drie gemeenten en besloten werd de kapitaallasten in de 
BAR-begroting op te nemen. 
Maar bij de overdracht van de budgetten van de gemeentelijke gebouwen van de GR BAR naar de 
gemeenten per 1 januari 2017 is dit budget ten onrechte overgedragen aan de gemeente 
Barendrecht. Dat kwam aan het licht nadat de 2e tussenrapportage 2017 was opgesteld, dus het kon 
niet meer hersteld worden.  
Er is toen voor gekozen om via een zogenoemde administratieve begrotingswijziging dit budget weer 
terug te brengen van Barendrecht naar de GR BAR. Dit is voor zowel de GR BAR als de gemeente 
Barendrecht budgettair neutraal verlopen.  
Een administratieve wijziging wordt niet voorgelegd aan het bestuur. Terwijl dat in dit geval in 
principe wel had gemoeten, want door deze administratieve wijziging is het bedrag van de begroting 
na wijziging in de rekening anders dan het algemeen bestuur heeft gezien en geaccordeerd in de 2e 
tussenrapportage 2017.  
Toch is voor deze werkwijze gekozen omdat het recht doet aan het besluit van het algemeen bestuur 
dat de kapitaallasten van het verbouwingskrediet van de Londen opgenomen moeten zijn in de 
boekhouding van de GR BAR. Er wordt een fout mee hersteld en er worden discussies en onterechte 
verrekeningen mee voorkomen.  Want zonder die administratieve wijziging zouden in de GR BAR 
kapitaallasten zonder budget zijn geboekt (begrotingsonrechtmatigheid) en in Barendrecht zou een 
onterechte raming voor kapitaallasten hebben gestaan. 
 
Kredieten (investeringen)      
De toets op de begrotingsrechtmatigheid van de kredieten houdt in dat een overschrijding van 
kredieten moet worden gerapporteerd indien de afwijking groter is dan € 25.000. 
In de bijlage “Staat van kredieten 2017” zijn alle beschikbaar gestelde kredieten opgenomen. En daar 
is uit af te lezen dat er twee kredieten zijn met een overschrijding groter dan € 25.000. De twee 
kredieten voor de zoutstrooiers overschrijden beide met € 29.300. Dat komt omdat de hiervoor 
beschikbaar gestelde bedragen van € 30.000 in de 2e tussenrapportage 2017 zijn overgebracht naar 
het begrotingsjaar 2018 omdat de verwachting toen was dat de uitgaven dit jaar niet meer zouden 
worden gedaan. Maar de investeringen zijn toch nog dit jaar gedaan. Gezien deze bijzondere 
omstandigheid - dat er wel budget voor is, maar overgebracht naar 2018 - worden deze uitgaven niet 
als onrechtmatig beschouwd.  
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Bijlage Staat van kredieten 2017 

 
 

1 2 3 4=1+2+3 5 6=4+5 7 8=6-7 9
Investeringen begroting 2017 doorgeschoven 

vanuit 
tussenrapporta-

ges 2016

overboeking-
en vanuit  
jaarrekening 
2016

investeringen 
begin 2017

mutaties 
2017

 
investering
en 2017 na 
mutaties

werkelijke 
uitgaven / 
inkomsten 
2017

restant  
2017

doorschuiven 
naar 2018

afslui
ten 
J/N

1 Bestelwagen Citroën Berl ingo 30.000 30.000 -30.000 0 0 N
1 Pick up Volkswagen LT35 38.000 38.000 -38.000 0 0 N
1 Bestelbus Volkswagen LT35A 38.000 38.000 -38.000 0 0 N
2 Vervangen Stuer tractor M952H 2WD 49.500 49.500 0 49.500 49.500 J
1 DAF 15,7 ton 00-BDH-5 14.100 14.100 -14.100 0 0 N
2 Kleintransporter Leibus S816 30.000 30.000 0 30.000 30.000 J
2 Kleintransporter Leibus S817 30.000 30.000 0 30.000 30.000 J

Belettering wagenpark 0 0 0 -4.600 4.600 J
1 Zoutoplosser 14.100 14.100 -14.100 0 0 N
3 Aanhang zoutstrooier fietspaden-1 30.000 30.000 -30.000 0 29.300 -29.300 J
3 Aanhang zoutstrooier fietspaden-2 30.000 30.000 -30.000 0 29.300 -29.300 J

Grafdelfmachine 70.000 70.000 0 70.000 85.000 -15.000 J
Aanhangwagen Werf Londen 0 15.000 15.000 24.500 -9.500 J
Grafbekistingen 0 38.000 38.000 25.000 13.000 J
Grafli ftinstallatie 0 25.000 25.000 0 25.000 J
Klein motorisch gereedschap Werf Londen 0 50.000 50.000 51.200 -1.200 J
Shovel Werf Londen 0 70.000 70.000 77.000 -7.000 J

4 Tractor begraafplaats 0 55.000 55.000 55.000 55.000 N
4 Vorkheftruck Werf Londen 0 30.000 30.000 30.000 30.000 N
1 Vervanging Citroen 30.000 30.000 -30.000 0 0 N
5 BHV piepers 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 N
5 Keukenapp + witgoed 10.000 10.000 0 10.000 10.000 10.000 N

Inrichting GWS en digitalisering doss iers 4.000 4.000 0 4.000 4.100 -100 J
1 Vervangen 3x Toyota Dyna 96.000 96.000 -96.000 0 0 N

Instal laties werf Londen 18.100 18.100 0 18.100 10.500 7.600 7.600 N
6 Omgevingswet 25.000 25.000 0 25.000 25.000 J

Kantoorautomatisering 300.000 300.000 0 300.000 270.200 29.800 J
Uitbreiding storage BAR dubbel  data 150.000 150.000 0 150.000 138.500 11.500 J
Vervanging routers en switches 100.000 100.000 105.000 205.000 183.500 21.500 J
 Informatiebevei l iging 50.000 50.000 0 50.000 48.100 1.900 J

7 Gegevensmanagement incl  GEO registratie 200.000 200.000 0 200.000 74.500 125.500 J
Business Intel ligence 125.000 125.000 0 125.000 110.500 14.500 J
Zaakgericht werken 206.300 100.000 306.300 0 306.300 262.800 43.500 J
Architectuur/Basis gem. 93.800 93.800 0 93.800 98.200 -4.400 J
Consolidatie en standaardisatie software 187.500 187.500 0 187.500 158.200 29.301 J

7 Allocatie t.b.v. innovatie en nieuw thema's 225.000 225.000 0 225.000 158.200 66.800 J
Mobiele telefoontoestellen 200.000 200.000 -105.000 95.000 99.300 -4.300 J
Vervanging vergaderstoelen RK/BD 52.000 52.000 0 52.000 29.900 22.100 22.100 N
Vervanging bureaustoelen RK/BD 50.000 50.000 0 50.000 69.100 -19.100 J

7 Vervanging Wifi infrastructuur 60.000 60.000 0 60.000 22.600 37.400 J
1 Thin pilot project 200.000 200.000 -200.000 0 0 N
1 Back-up infrastructuur 50.000 50.000 -50.000 0 0 N

Vervanging en uitbreiding serverpark 50.000 50.000 0 50.000 51.300 -1.300 J
Innovatie 15.000 15.000 0 15.000 15.200 -200 J
totaal 2.359.600 409.700 212.100 2.981.400 -287.200 2.694.200 2.121.400 572.800 134.700
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Toelichting investeringsschema 2017 
Per 31 december is er € 2.694.200 aan investeringen geraamd en is er € 2.121.400 uitgegeven. 
Daarmee is 79% van de begrote investeringen uitgegeven. Waarbij nog opgemerkt kan worden dat 
van het restant ad € 572.800 er maar € 134.700 doorschuift naar 2018, de rest betreft kredieten die 
met een overschot kunnen worden afgesloten. 
Hieronder de toelichting bij de overschrijdingen van meer dan € 25.000 (zijn er twee, zie punt 3) en 
enkele andere bijzondere dingen. 

1. Deze investeringen zijn in één van de twee tussenrapportages 2017 doorgeschoven naar 2018. 
2. Deze investeringen worden afgevoerd omdat volgens de nota activabeleid investeringen bij de 

rekening maar één keer doorgeschoven mogen worden. In de 1e tussenrapportage 2018 zal er 
opnieuw krediet gevraagd worden. 

3. De twee kredieten voor de zoutstrooiers overschrijden beide met € 29.300. Hier doet zich het 
bijzondere geval voor dat de hiervoor beschikbaar gestelde bedragen van € 30.000 in de 2e 
tussenrapportage 2017 waren doorgeschoven naar het begrotingsjaar 2018 omdat de 
verwachting was dat de uitgaven dit jaar niet meer zouden komen. Maar de investeringen 
zijn toch nog dit jaar gedaan. (investeringen 2018 zullen in de 1e tussenrapportage 2018 
worden afgeraamd.) 

4. De aanlooptijd voor de aanbesteding was te kort om deze investeringen in 2017 te kunnen 
realiseren. De uitgaven worden in 2018 verwacht. 

5. Deze investeringen schuiven door naar 2018 omdat de voorbereidende werkzaamheden - 
een Programma van Eisen voor een vervangend alarmeringssysteem BHV en een nulmeting 
naar de kwaliteit van de keukenapparatuur - ook zijn doorgeschoven naar 2018. 

6. De invoering van de Omgevingswet is getemporiseerd omdat de Tweede Kamer in 2017 heeft 
besloten de inwerkingtreding met 1,5 jaar uit te stellen tot 1 januari 2021. En omdat er in 
2018 al een krediet beschikbaar is kan dit krediet voor 2017 worden afgevoerd. 

7. Diverse automatiserings- en informatiseringskredieten zijn goedkoper uitgevallen door uitstel 
van projecten, doordat vervanging / uitbreiding nog niet nodig was, de kosten lager uitvielen 
dan was voorzien, het achterblijven van landelijke ontwikkelingen, minder meerwerk en het 
gegeven dat de raming van sommige bedragen een hoge mate van onzekerheid hebben. 
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Bijlage Overzicht (administratieve) begrotingswijzigingen 

 

 

 

0
Omschrijving kostensoort L/B Primitieve 

begroting 2017
Wijziging Begroot na 

w ijziging

0  Salariskosten
0 Lasten 50.297.200   5.414.100   55.711.300   

0 Baten -100.900      -1.540.700 -1.641.600   

0
BWN 0 incl BWN 4 Primtieve begroting L 51.535.600     

BWN 0 incl BWN 4 Primtieve begroting B -100.900        

BWN 0.1 Adminstratieve correcties ivm nieuwe BBV regels L -1.238.400     

BWN 3 Gevolgen 2e turap 2015 en 1e turap 2016 L 223.600       

BWN 3 Gevolgen 2e turap 2015 en 1e turap 2016 B -1.060.400   

BWN 8 Invulling taakstelling L 100.000       

BWN 9 Tweede turap 2016 incl investeringen L -1.015.000   

BWN 11 Wijkbeheer L 238.100       

BWN 15 Loonkosten en ander correcties L 926.000       

BWN 15 Loonkosten en ander correcties B -503.700      

BWN 16 Verdeling budget Omgevingswet 2017 L 406.000       

BWN 19 Wijziging Concerncontrol L -18.000        

BWN 22 Wijz Bovenwijks en Financiën L 3.100           

BWN 23 Eerste Turap 2017 L 2.981.400    

BWN 24 Verdeling Basis Samen Verder L -100.000      

BWN 25 Aframen stelposten 2017 B 36.300         

BWN 28 FMF 1-7 L 147.000       

BWN 30 FMF 21-7 L 81.000         

BWN 30 FMF 21-7 B -80.000        

BWN 32 FMF 18-8 L 26.200         

BWN 33 FMF 21-9 L 23.000         

BWN 34 Tweede Turap 2017 L 1.615.800    

BWN 35 Diverse administratieve wijzigingen L -80.000        

BWN 35 Diverse administratieve wijzigingen B 80.000         

BWN 36 Correctie minposten Maatschappij L -31.900        

BWN 37 FMF 22-10 L -30.000        

BWN 39 Verdeling 5 ton BAR@work L 40.000         

BWN 40 Div adm wijzigingen BenO L 10.000         

BWN 40 Div adm wijzigingen BenO B -12.900        

BWN 42 Correctie negatieve ramingen L -26.200        

BWN 43 Diverse administratieve wijzigingen L -106.000      

0

0  Opleidingen
0 Lasten 887.900        -49.800      838.100        

0 Baten -               -             -               

0
BWN 0 incl BWN 4 Primitieve begroting L 887.900         

BWN 3 Gevolgen 2e turap 2015 en 1e turap 2016 L -14.700        

BWN 14 Wijz afdeling afval naar materieel L -1.500         

BWN 28 FMF 1-7 L -11.000        

BWN 33 FMF 21-9 L -15.000        

BWN 36 Correctie minposten Maatschappij L -8.600         

BWN 40 Div adm wijzigingen BenO L 1.400           

BWN 43 Diverse administratieve wijzigingen L -400            
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0
Omschrijving kostensoort L/B Primitieve 

begroting 2017
Wijziging Begroot na 

w ijziging

0  Overige personeelslasten
0 Lasten 767.800        160.400      928.200        

0 Baten -               -             -               

0
BWN 0 incl BWN 4 Primtieve begroting L 770.500         

BWN 0.1 Adminstratieve correcties ivm nieuwe BBV regels L -2.700            

BWN 3 Gevolgen 2e turap 2015 en 1e turap 2016 L -2.300         

BWN 6 Wijziging HRM L -4.800         

BWN 10 Herverdeling Publiek L 3.000           

BWN 11 Wijkbeheer L 42.000         

BWN 14 Wijz afdeling afval naar materieel L 92.200         

BWN 23 Eerste Turap 2017 L 25.000         

BWN 28 FMF 1-7 L -30.000        

BWN 30 FMF 21-7 L -1.000         

BWN 36 Correctie minposten Maatschappij L -1.700         

BWN 37 FMF 22-10 L 30.000         

BWN 38 Financiën opheffing domein bedrijfsvoering L -400            

BWN 43 Diverse administratieve wijzigingen L 8.400           

0

0  Huisvestingskosten
0 Lasten 4.725.300     -4.631.700 93.600          

0 Baten -609.100      456.200      -152.900      

0
BWN 0 incl BWN 4 Primtieve begroting L 4.725.300       

BWN 0 incl BWN 4 Primtieve begroting B -609.100        

BWN 2 Raming kapitaal lasten L 28.400         

BWN 3 Gevolgen 2e turap 2015 en 1e turap 2016 B -133.400      

BWN 9 Tweede turap 2016 incl investeringen L -183.200      

BWN 9 Tweede turap 2016 incl investeringen B 54.000         

BWN 23 Eerste Turap 2017 L -4.570.600   

BWN 23 Eerste Turap 2017 B 535.600       

BWN 48 Kapitaallasten gemeente werf + vakondersteuning L 93.700         

0

0  ICT
0 Lasten 4.835.800     -521.400    4.314.400     

0 Baten -               -73.500      -73.500        

0
BWN 0 incl BWN 4 Primtieve begroting L 4.842.600       

BWN 0 incl BWN 4 Primtieve begroting B -111.600        

BWN 0.1 Adminstratieve correcties ivm nieuwe BBV regels L -6.800            

BWN 0.1 Adminstratieve correcties ivm nieuwe BBV regels B 111.600         

BWN 1 Adm wijziging kosten informatiemanagement L 4.900           

BWN 2 Raming kapitaal lasten L -391.200      

BWN 3 Gevolgen 2e turap 2015 en 1e turap 2016 L 33.500         

BWN 3 Gevolgen 2e turap 2015 en 1e turap 2016 B -73.500        

BWN 6 Wijziging HRM L 4.800           

BWN 9 Tweede turap 2016 incl investeringen L 18.800         

BWN 16 Verdeling budget Omgevingswet 2017 L 25.000         

BWN 17 Opleidingskosten en nieuwe afdelingen L -175.600      

BWN 23 Eerste Turap 2017 L -1.700         

BWN 39 Verdeling 5 ton BAR@work L -39.900        
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0
Omschrijving kostensoort L/B Primitieve 

begroting 2017
Wijziging Begroot na 

w ijziging

0  Wagenpark incl.gereedschap/machines
0 Lasten 748.800        -219.800    529.000        

0 Baten -               -             -               

0
BWN 0 incl BWN 4 Primitieve begroting L 748.800         

BWN 3 Gevolgen 2e turap 2015 en 1e turap 2016 L -83.500        

BWN 14 Wijz afdeling afval naar materieel L -170.200      

BWN 43 Diverse administratieve wijzigingen L 33.900         

0

0  Vennootschapsbelasting
0 Lasten -               55.000        55.000          

0 Baten -               -             -               

0
BWN 34 Tweede Turap 2017 L 55.000         

0

0  Overige bedrijfsvoering
0 Lasten 5.956.000     -1.980.900 3.975.100     

0 Baten -3.341.900   2.417.900   -924.000      

0

BWN 0 incl BWN 4 Primtieve begroting L 5.386.500       

BWN 0 incl BWN 4 Primtieve begroting B -3.230.300     

BWN 0.1 Adminstratieve correcties ivm nieuwe BBV regels L 569.500         

BWN 0.1 Adminstratieve correcties ivm nieuwe BBV regels B -111.600        

BWN 1 Adm wijziging kosten informatiemanagement L -4.900         

BWN 2 Raming kapitaal lasten L 362.700       

BWN 3 Gevolgen 2e turap 2015 en 1e turap 2016 L -64.000        

BWN 3 Gevolgen 2e turap 2015 en 1e turap 2016 B -91.100        

BWN 4 Verrekenen stelposten 2015 met BAR-bijdragen L 677.900       

BWN 8 Invulling taakstelling L -100.000      

BWN 9 Tweede turap 2016 incl investeringen L 502.000       

BWN 10 Herverdeling Publiek L -1.200         

BWN 10 Herverdeling Publiek B -1.800         

BWN 11 Wijkbeheer L -165.100      

BWN 11 Wijkbeheer B -115.000      

BWN 14 Wijz afdeling afval naar materieel L 79.500         

BWN 15 Loonkosten en ander correcties L -872.500      

BWN 15 Loonkosten en ander correcties B 450.100       

BWN 16 Verdeling budget Omgevingswet 2017 L -431.000      

BWN 17 Opleidingskosten en nieuwe afdelingen L 175.600       

BWN 19 Wijziging Concerncontrol L 18.000         

BWN 22 Wijz Bovenwijks en Financiën L -3.100         

BWN 23 Eerste Turap 2017 L -372.300      

BWN 23 Eerste Turap 2017 B 132.300       

BWN 24 Verdeling Basis Samen Verder L 100.000       

BWN 25 Aframen stelposten 2017 L -36.300        

BWN 28 FMF 1-7 L -106.000      

BWN 32 FMF 18-8 L -26.200        

BWN 33 FMF 21-9 L -8.000         

BWN 34 Tweede Turap 2017 L 292.100       

BWN 34 Tweede Turap 2017 B -89.000        

BWN 36 Correctie minposten Maatschappij L 42.200         

BWN 38 Financiën opheffing domein bedrijfsvoering L 400             

BWN 40 Div adm wijzigingen BenO L 1.500           

BWN 42 Correctie negatieve ramingen L 26.200         

BWN 43 Diverse administratieve wijzigingen L 64.000         

BWN 46 Corr 501000 ivm Iv3 2017 L -2.163.900   

BWN 46 Corr 501000 ivm Iv3 2017 B 2.163.900    

BWN 48 Kapitaallasten gemeente werf + vakondersteuning B -31.500        

BWN 49 Kapitaallasten gemeente werf, cor op 48e L 31.500         
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0
Omschrijving kostensoort L/B Primitieve 

begroting 2017
Wijziging Begroot na 

w ijziging

0 Bijdrage
0 Lasten -               -             -               

0 Baten -64.166.900 514.100      -63.652.800 

0
BWN 0 incl BWN 4 Primtieve begroting B -64.845.300    

BWN 0.1 Adminstratieve correcties ivm nieuwe BBV regels B 678.400         

BWN 3 Gevolgen 2e turap 2015 en 1e turap 2016 B 1.265.900    

BWN 4 Verrekenen stelposten 2015 met BAR-bijdragen B -677.900      

BWN 9 Tweede turap 2016 incl investeringen B 623.400       

BWN 23 Eerste Turap 2017 B 1.270.300    

BWN 34 Tweede Turap 2017 B -1.873.900   

BWN 48 Kapitaallasten gemeente werf + vakondersteuning B -62.200        

BWN 49 Kapitaallasten gemeente werf, cor op 48e B -31.500        
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant 
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