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Vraag 1  
Op blz. 11 is te zien dat voor Domein ruimte 3.000 uren meer zijn geschreven dan geraamd. Aan welke 
projecten zijn deze uren besteed. 

 

Antwoord  
Het verschil tussen de ingebrachte uren en werkelijke uren door Domein Ruimte besteed aan de 
gemeenten Ridderkerk wordt door diverse redenen veroorzaakt: 

Allereerst zijn de ingebrachte uren gebaseerd op een theoretisch aantal productieve uren. Voor het 
eerste half jaar wordt dit aantal productieve uren gedeeld door twee. Hierbij wordt dus geen rekening 
gehouden met eventuele pieken in seizoenen, vakantieperiodes, hoger of lager ziekteverzuim en 

dergelijke. Omdat veel medewerkers hun verlof voor het grootste deel in juli/augustus opnemen, zullen 
de werkelijke uren in het eerste half jaar over het algemeen hoger uitvallen. Daarnaast heeft Domein 
Ruimte een aanzienlijk lager ziekteverzuim, waardoor men ook meer productieve uren maakt.  

Voor de uiteindelijke verrekening tussen de gemeenten heeft dit geen effect, omdat we geen overwerk 
uitbetalen en alleen de werkelijke loonkosten worden verdeeld op basis van de procentuele 
urenverdeling tussen de gemeenten. 

Een tweede opmerking betreft de vergelijking die in het overzicht wordt gemaakt. Dit urenoverzicht zegt 
iets over hoeveel uren er zijn besteed ten opzichte van wat er oorspronkelijk is ingebracht en niet ten 
opzichte van wat de voorcalculatie in een project zelf is. In 2017 worden er meer projecten voor 

Ridderkerk uitgevoerd dan er (destijds) aan capaciteit is ingebracht. Door de flexibele inzet van 
medewerkers uit Albrandswaard en/of Barendrecht, hoeft er geen extra personeel aan te worden 
genomen om de plus aan projecten in Ridderkerk uit te voeren. Via de verrekening tussen de 

gemeenten betaalt Ridderkerk op deze wijze voor deze inzet van capaciteit.  
 
 

Vraag 2 

Op blz. 13 is te zien een staatje Aanvragen levensonderhoud. Hoe ziet het staatje er uit voor Ridderkerk. 
Waarom is de realisatie zo laag ten opzichte van de verwachting en hoe groot is de stijging in Ridderkerk 
ten opzichte van de stijging in de andere twee gemeenten. 

  
 

Antwoord 
In het staatje op bladzijde staat vermeld welk percentage van de aanvragen door de BAR-organisatie is 

afgehandeld binnen de daarvoor geldende termijn. Er is geen apart overzicht van aanvragen voor 
Ridderkerk. Een vergelijking met andere gemeenten is niet mogelijk . 
 

 



 

Vraag 3 
Op blz. 7 staat vermeld dat de BAR met ingang van 2016 belastingplichtig is voor de 
vennootschapsbelasting. Wat zijn de activiteiten/is de aard van de activiteiten waarvoor 

vennootschapsbelasting moet worden betaald. 
 
 

Antwoord 

Vooralsnog gaan we uit van de volgende Vpb-plichtige activiteiten 2016 bij de BAR-organisatie: 
detachering van personeel, vastgoed (onderverhuur), energie (zonnepanelen) en bepaalde 
dienstverlening van de GR BAR-organisatie aan de NV BAR Afvalbeheer. Zodra de Vpb aangiften 2016 

gereed zijn, zullen wij definitief communiceren over de uiteindelijke uitkomsten. Naar verwachting zal dit 
eind 1

e
 kwartaal 2018 zijn. Op dat moment kunnen we ook de uiteindelijke gevolgen voor de 

meerjarenbegroting verwerken.  

 
NB 
De accountant heeft recentelijk aangegeven dat er nog sprake is van diverse onzekerheden in de 

aangifte Vpb, aangezien de Belastingdienst op bepaalde onderwerpen nog geen duidelijke uitspraken 
heeft gedaan. De accountant heeft ons aangeraden om de aangifte niet veel eerder in te dienen dan 1 
mei 2018. Dit is de deadline waarop deze bij de Belastingdienst moet zijn ingediend. Wij koersen er nu 

dan ook op om de meest optimale Vpb-aangifte over het jaar 2016 aan het einde van het 1
e
 kwartaal 

2018 gereed te hebben. Een en ander houdt in dat wij op dit moment alle (cluster van) activiteiten 
cijfermatig goed in beeld hebben, dat wij Vpb dossiers per (cluster van) activiteit(en) hebben aangelegd, 

maar op de hoofdvraag welke activiteiten nu wel en of niet Vpb plichtig, dan wel vri jgesteld zijn, daar 
kunnen wij u nog geen definitief antwoord op geven. 
 

 


