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Onderwerp 
3e tussenrapportage en zienswijze begrotingswijzigingen 2014 GR BAR-organisatie. 
 
Geadviseerde beslissing raad 
De gemeenteraad besluit geen opmerkingen te maken in de zienswijze begrotingswijzigen 2014 GR 
BAR-organisatie. 
 
Inleiding 
De 3

e
 tussenrapportage 2014 GR BAR-organisatie inclusief overzicht begrotingswijzigingen 2014 

(bijlage 1) is aan de gemeenteraad verzonden. Deze tussenrapportage wordt ter vaststelling 
aangeboden aan het algemeen bestuur GR BAR-organisatie voor zijn vergadering. Gevraagd wordt 
een zienswijze op de begrotingswijzigingen 2014 kenbaar te maken aan het dagelijks bestuur van de 
GR BAR-organisatie. 
 
Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk heeft kennis genomen van de 3

e
 tussenrapportage met 

daarin opgenomen begrotingswijzigingen 2014 GR BAR-organisatie en ziet geen reden voor het 
college om de gemeenteraad te adviseren om opmerkingen te maken. De concept zienswijze brief van 
de gemeenteraad aan het dagelijks bestuur is als bijlage 2 bij dit raadsvoorstel gevoegd. 
 

Beoogd effect 
Tijdig een zienswijze (bijlage 2) indienen op de begrotingswijzigingen 2014 GR BAR-organisatie. 
 
Relatie met beleidskaders 
Niet van toepassing. 
 

Argumenten 
1. Door de 3

e
 tussenrapportage met daarin het totaaloverzicht begrotingswijzigingen 2014 GR 

BAR -organisatie voor te leggen aan de gemeenteraad kan tijdig een zienswijze worden gegeven. 
2. Na de vergadering van de gemeenteraad kan meegedeeld worden of de begrotingswijzigingen 

2014 GR BAR-organisatie aanleiding geven tot het maken van opmerkingen. 
 
Overleg gevoerd met 
Niet van toepassing. 
 

Kanttekeningen 
Niet van toepassing. 
 

Uitvoering/vervolgstappen 
Na de vergadering van de gemeenteraad wordt het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie 
bericht conform bijgaande concept zienswijze. 
 
Evaluatie/monitoring 
Niet van toepassing. 
 
Financiën  
De mutaties in de bijdrage 2014 van de gemeente Ridderkerk aan de GR BAR-organisatie zijn 
verwerkt in de concept slotwijziging van de programmabegroting 2014 gemeente Ridderkerk.  



 

 
Juridische zaken 
Niet van toepassing. 
 

Communicatie/participatie na besluitvorming 
Niet van toepassing. 
 

 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. 3e tussenrapportage 2014 GR BAR-organisatie. (112531) 
2. Concept zienswijze begrotingswijzigingen 2014 GR BAR-organisatie. (112533) 
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