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Onderwerp
Zienswijze op de concept jaarstukken 2017 en de concept begroting 2019 GR BAR-organisatie.
Geadviseerde beslissing
Een zienswijze vast te stellen op de concept jaarstukken 2017 en concept begroting 2019 van de GR
BAR-organisatie overeenkomstig bijgevoegde conceptbrief met nummer 1325164 met daarin als
opmerking:
1. Voor het eerst in haar bestaan heeft de BAR-organisatie geen goedkeurende verklaring over
de rechtmatigheid ontvangen. Dat betreuren wij. In uw brief lezen wij dat u reeds diverse
maatregelen hebt getroffen om de kans op herhaling te voorkomen.
Naast de genoemde maatregelen willen wij dat u de bestaande mandaatstructuur voor inkoopen aanbestedingsactiviteiten doorlicht op mogelijkheden om de uitvoering beter in lijn te
brengen met de regelgeving en het beleid. Over de resultaten willen wij door u geïnformeerd
worden.

Inleiding
Op 3 april 2018 heeft het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie u de concept jaarstukken 2017
en concept begroting 2019 voorgelegd. U wordt uitgenodigd om uiterlijk 8 juni 2018 uw zienswijze
daarop te geven.
Wij hebben zowel de concept jaarstukken 2017 als de concept begroting 2019 getoetst aan de kaders
en uitgangspunten die eerder door uw raad zijn vastgesteld voor deze documenten.
Beoogd effect
Het standpunt van de gemeente Albrandswaard over de concept jaarstukken 2017 en de concept
begroting 2019 van de GR BAR-organisatie kenbaar te maken en daarmee invloed uit te oefenen op
het te voeren beleid van de GR BAR-organisatie.
Argumenten
1.1 De concept jaarstukken 2017 voldoen aan de gesteld kaders van getrouwheid maar niet aan die
van rechtmatigheid.
Er is een goedkeurende accountantsverklaring voor de getrouwheid van de cijfers te verwachten maar
een afkeurende voor de rechtmatigheid.
1.2 De concept begroting 2019 past binnen onze financiële mogelijkheden en is rechtmatig.
De financiële budgetclaims voor 2019 en verder zijn een gevolg van (het adequaat anticiperen op)
externe ontwikkelingen en vernieuwde wetgeving en passen binnen de afgesproken doelstellingen
van de GR BAR-organisatie.
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Kanttekeningen
1.1 Er is een afkeurende accountantsverklaring voor de rechtmatigheid van de concept jaarstukken
2017 vanwege niet volgens de regels verlopen aanbestedingen.
Er zijn een aantal opdrachten niet (Europees) aanbesteed of stilzwijgend verlengd terwijl deze
aanbesteed hadden moeten worden. Hierdoor en hiervoor heeft de accountant een afkeurende
verklaring afgegeven. In de begeleidende brief van het DB wordt aangegeven dat strenge
maatregelen worden genomen om dit in de toekomst te voorkomen maar geeft toch aanleiding tot het
maken van de voorgestelde opmerking.
Financiën
De afrekening over het jaar 2017 van de GR BAR-organisatie is samenvattend:
- Verrekening resultaat jaarrekening 2017
€ 143.100,- Verrekening maatwerk/standaardpakket
€ 168.000,- Aandeel in doorgeschoven prestaties
€ 57.900,Totaal:
€ 369.000,Deze afrekening is gecontroleerd op schreven uren, aantallen cliënten Sociaal Domein en het
rekenkundig resultaat van 2017 en is overeenkomstig met de afgesproken kaders.
De concept begroting 2019 bevat een aantal extra budgetaanvragen aan Albrandswaard voor:
- Autonome ontwikkelingen en volumegroei
€ 454.821,- Nieuwe taken (voldoen aan nieuwe wetgeving) € 331.592,- Handhaven ambitie huidige dienstverlening
€ 151.941,Totaal:
€ 938.354,Deze extra bijdrage wordt conform de vigerende afgesproken verdeelsleutel in rekening gebracht en
wordt meegenomen in onze Voorjaarsnota 2019. Het is momenteel de verwachting dat de
maart/meicirculaire vanuit het Rijk dekking gaat bieden voor deze extra kosten voor onze gemeente.
Uitvoering/vervolgstappen
De vastgestelde zienswijze wordt naar het DB van de GR BAR-organisatie gezonden.
Bijlagen
Bijlage 1:
Bijlage 2:
Bijlage 3:
Bijlage 4:
Bijlage 5:
Bijlage 6:
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Concept raadsbesluit
Concept zienswijzebrief
Aanbiedingsbrief concept begroting 2019 GR BAR-organisatie
Concept begroting 2019 GR BAR-organisatie
Aanbiedingsbrief concept jaarstukken 2017 GR BAR-organisatie
Concept jaarstukken 2017 GR BAR-organisatie

Poortugaal, 10 april 2018
Met vriendelijke groet,
het college van de gemeente Albrandswaard,
de secretaris,
de burgemeester,

Hans Cats

drs. Hans-Christoph Wagner
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