
 
 

 
 

Aan de gemeenteraad 

5 november 2013 
Gemeentestukken:  2013-331 

 
Onderwerp: Opheffing Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociale Zaken 

Albrandswaard en Ridderkerk  
 
1. Voorstel 
U wordt voorgesteld de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Sociale Zaken 
Albrandswaard en Ridderkerk per 31 december 2013 op te heffen en geen liquidatieplan voor deze 
opheffing vast te stellen.  
 
2. Aanleiding 
Met de GR Samenwerking Sociale Zaken zijn door de gemeente Albrandswaard aan de 
centrumgemeente Ridderkerk de uitvoerende bevoegdheden toegekend genoemd in de Wet werk 
en bijstand, de Wet voorzieningen gehandicapten, de Wet maatschappelijke ondersteuning, de 
Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen, de Wet Kinderopvang, de Wet inburgering en de op deze 
wetten gebaseerde regelgeving. 
 
Met dit voorstel wordt beoogd per 31 december 2013 de overbodige Gemeenschappelijke Regeling 
Samenwerking Sociale Zaken Albrandswaard en Ridderkerk op te heffen, zodat duidelijkheid 
bestaat dat de taken die aan deze GR zijn toegekend, toekomen aan de nieuwe BAR-organisatie. 
 
3. Aspecten 
Per 1 januari 2014 worden alle taken die vallen onder GR Samenwerking Sociale Zaken 
Albrandswaard en Ridderkerk uitgevoerd door de nieuwe BAR-organisatie. 
In de GR voor de BAR-organisatie wordt aangegeven dat in ieder geval in het basistakenpakket - 
dat door de BAR-organisatie zal worden uitgevoerd - de uitvoering van wettelijke taken valt. 
Hieronder vallen ook de wettelijke taken die bij de in de GR Samenwerking Sociale Zaken aan de 
centrumgemeente Ridderkerk zijn toegekend. Met de uitvoering van deze wettelijke taken in de 
BAR-organisatie vervalt dan ook de noodzaak om de GR Samenwerking Sociale Zaken 
Albrandswaard en Ridderkerk in leven te houden. 
 
De centrumgemeente in de GR Samenwerking Sociale Zaken Albrandswaard en Ridderkerk heeft 
geen personeel meer. 
Per 1 januari 2014 treden alle ambtenaren, die bij de uitvoering van sociale zaken binnen de 
centrumgemeente Ridderkerk werkzaam zijn, in dienst bij de nieuwe BAR-organisatie. De GR 
Samenwerking Sociale Zaken Albrandswaard en Ridderkerk is dan ook in zoverre 'leeg'. Feitelijk 
kunnen de werkzaamheden die aan deze GR zijn toegekend dan ook niet meer uitgevoerd worden. 

 
Een liquidatieplan is in dit geval niet nodig. 
In de GR Samenwerking Sociale Zaken is opgenomen dat een besluit tot opheffing van de regeling 
vergezeld gaat van een liquidatieplan, dat voorziet  in de verplichting van de deelnemende 
gemeenten tot deelneming in de financiële gevolgen van de opheffing. 
In de GR Samenwerking Sociale Zaken wordt ieder jaar door de gemeenten Ridderkerk en 
Albrandswaard afgerekend. Voor de uitvoeringskosten en voor de (overeengekomen) overhead 
worden maandelijks door Albrandswaard aan Ridderkerk voorschotten uitgekeerd. Na 
accountantscontrole wordt ongeveer in maart van het daaropvolgende jaar een eindafrekening 
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voor de uitvoeringskosten tussen Ridderkerk en Albrandswaard opgemaakt en vervolgens wordt 
verantwoord en afgerekend. De afrekening voor 2013 kan op de gebruikelijke wijze plaatsvinden. 
Met de uitvoering van deze taken kan dan ook op 1 januari 2014 door de nieuw BAR-organisatie 
'op nul' worden begonnen. Met het oog op de financiële gevolgen van de opheffing van de GR 
Samenwerking Sociale Zaken Albrandswaard en Ridderkerk is het dan ook niet nodig een 
liquidatieplan op te stellen. 
  
Al het personeel dat op dit moment werkzaam is in de centrumgemeente Ridderkerk en dat 
deelneemt in de uitvoering van de taken die zijn toegekend in de GR Samenwerking Sociale zaken 
Albrandswaard en Ridderkerk gaat met ingang van 1 januari 2014 over naar de nieuwe BAR-
organisatie. Het is dan ook niet nodig een liquidatieplan op te stellen met het oog op de gevolgen 
voor het personeel, omdat deze gevolgen zijn geregeld in de overgang naar de BAR-organisatie. 
 
Een liquidatieplan is ook niet nodig nu de BAR-organisatie de uitvoering van de betreffende 
regelgeving overneemt. De betreffende regelgeving kan immers geschaard worden onder de 
wettelijke taken, die volgens de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie onder het 
takenpakket van de BAR-organisatie vallen. 
 
Op grond van de GR Samenwerking Sociale Zaken Albrandswaard en Ridderkerk is het college 
van de centrumgemeente belast met de zorg voor en het toezicht op de bewaring en het beheer 
van de archiefbescheiden van de uitvoeringsorganisatie. Ook dit behoort tot de wettelijke taken 
zoals aan de BAR-organisatie in de nieuwe GR worden toegekend. De zorg voor en het toezicht op 
de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden van de uitvoeringsorganisatie van de GR 
Samenwerking Sociale Zaken Albrandswaard en Ridderkerk zal dan ook per 1 januari 2014 door 
de BAR-organisatie worden uitgevoerd. 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
De gemeente Albrandswaard zal over uw besluit worden geïnformeerd. Uiteraard zal ook de 
provincie Zuid-Holland ingevolge conform de Wet gemeenschappelijke regelingen worden 
geïnformeerd.  
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Dit voorstel heeft geen verdere financiële gevolgen. 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester,  
 
 
 
 
 
 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema  
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in de commissie Samen leven d.d. 3 december 2013 
Behandeld in de raad d.d. 12 december 2013 
e.waasdorp@ridderkerk.nl/427/D 


