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Betreft: zienswijze ontwerpbeqrotinq 2022 en begrotingswijziging 1/2021

Geacht bestuur,

Op 2 april 2021 heeft u de concept-jaarstukken 2020 van de GR BAR-organisaties aangeboden om
ons de gelegenheid te geven onze zienswijze daarop te geven. De begroting 2022 - 2025 GR BAR-
organisatie is een week later, te weten 9 april 2021 aangeboden.

De conceptstukken zijn besproken in onze raadsvergadering van 1 juni 2021

De concept jaarstukken 2020 GR BAR-organisatie geven aanleiding tot het maken van de
volgende opmerkingen:
a. Wij zijn tevreden dat u het boekjaar 2020 met een positief resultaat heeft kunnen

afsluiten. De omvang van de afwijking is echter dermate groot, dat wij graag in het
vervolg tijdig worden geïnformeerd over dergelijke significante afwijkingen.

b. Wij kunnen instemmen met het verzoek om, volgens de voorgestelde stringente voorwaarden, de
overgebleven budgettaire middelen voor een 4-tal projecten in boekjaar 2020 te mogen
doorschuiven naar het eerstvolgend begrotingsjaar2021.

De concept begroting 2022 GR BAR-organisatie

Wij stemmen in zowel met de voorgestelde (structurele) budgetverhogingen voor autonome
ontwikkelingen en volumegroei als die voor het handhaven van het huidige ambitieniveau in de
concept Begroting 2022 van de GR BAR-organisatie.

Wij hebben kennis genomen dat voor het boekjaar 2022 de bezuiniging van € 250.000 direct is
verwerkt in de begroting van de GR BAR-organisatie, waarmee de taakstelling aan de begrotingskant
direct wordt ingevuld.

Onze gemeente ziet zich ook de komende jaren genoodzaakt stevige ombuigingsmaatregelen te
treffen om een reëel structureel sluitende begroting op te kunnen stellen. De uitgaven aan de BAR-
organisatie vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van onze Programmabegroting. Hoewel niet de
hele gevraagde bijdrage geleverd kan worden zijn wij blij te zien dat de BAR-organisatie zich heeft
ingespannen haar verantwoordelijk te nemen door aanzienlijke bijdrage te leveren aan de benodigde
ombuigingen

Toch moeten we constateren dat uw begroting 2022 een algemene indexering laat zien wat leidt tot
een hogere bijdrage. Omdat daarnaast u niet het gehele gevraagde ombuigingsbedrag voor 2022
heeft kunnen inboeken, hebben deze 2 posten een stijging van onze (begroting)lasten van tot gevolg.



Wij roepen u hierbij dan ook op om uw extra gevraagde bijdragen tot een minimum te beperken en
met scenario's te komen om de gevraagde ombuigingsbedragen de komende jaren alsnog volledig te
kunnen inboeken. Wij zijn graag bereid om vervolgscenario’s tot kostenbesparing samen met u verder
te bespreken

De conceptbegroting 2022 - 2025 GR BAR-organisatie geeft verder geen aanleiding tot het maken
van inhoudelijke opmerkingen

Hoogachtend ,

De gemeenteraad van Barendrecht,
de griffier,

r . Gmw

de vo,orzitter
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