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Geadviseerde beslissing raad 
1. Een zienswijze in te dienen over de concept 2

e
 tussenrapportage 2017 GR BAR-organisatie, 

overeenkomstig bijgevoegde brief. 
 

Inleiding 
Op 22 september 2017 heeft het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie u ter kennisname zijn 
concept 2

e
 tussenrapportage 2017 toegezonden en de mogelijkheid geboden om uiterlijk 6 november 

2017 een zienswijze daarop te geven. Deze datum kan niet worden gehaald. De zienswijze wordt 
besproken in de raadsvergadering van 23 november a.s. en vervolgens kan deze zienswijze 
ingebracht worden in de vergadering van het dagelijks bestuur van 24 november a.s. ter voorbereiding 
op het algemeen bestuur van 12 december a.s.  
 
Er zijn drie financiële mutaties in de 2

e
 tussenrapportage GR-BAR organisatie opgevoerd die 

Ridderkerk niet tijdig in de 2
e
 tussenrapportage 2017 kon opnemen en besluiten: 

1. 14,4 uren bovenwettelijk verlof toegevoegd aan het individueel keuzebudget (IKB) € 160.600; 
2. Vennootschapsbelasting, bijgestelde verwachting te betalen € 22.000;  
3. Sociaal Domein, overschrijding personele lasten ad € 263.600. 
De incidentele overschrijding Sociaal Domein wordt verwerkt in de jaarrekening 2017. De mutaties IKB 
en Vennootschapsbelasting worden verwerkt in de jaarrekening 2017 en voor het structurele deel in 
de 1

e
 tussenrapportage 2018. 

 
De 2

e
 tussenrapportage GR BAR-organisatie laat een achterstand zien in de realisatie van de begrote 

investeringen. Hier is in een eerdere zienswijze al aandacht voor gevraagd maar tot op heden is er 
nog geen verbetering zichtbaar. 
 
Bovenstaand geeft aanleiding tot het adviseren van de volgende zienswijze opmerkingen: 
- Met oog voor het feit dat de BAR-tussenrapportage opgesteld wordt voor drie gemeenten en dus 

rekening moet houden met drie P&C cycli verzoeken wij u de BAR-tussenrapportages op een 
dusdanig tijdstip aan te leveren dat de resultaten van deze tussenrapportages mee kunnen 
worden genomen in onze gemeentelijke tussenrapportages.  

- Ons te informeren over de resultaten van het onderzoek naar de toedracht en de consequenties 
van de incidentele overschrijding personele lasten Sociaal Domein.   

- In voorgaande jaren heeft u aangegeven dat om diverse redenen een aantal investeringen 
uitgesteld zijn met als gevolg een onderschrijding op het investeringsprogramma. Wij staan 
achter de gedachte om effectief en efficiënt met onze middelen om te gaan. Echter wanneer de 
onderschrijding structurele vormen begint aan te nemen, wordt het tijd om eens fundamenteler te 
kijken naar het investeringsprogramma en in hoeverre deze bijstelling behoeft.  
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Beoogd effect 
De raad in de gelegenheid te stellen zienswijze in te dienen over de concept 2

e
 tussenrapportage 

2017 GR BAR-organisatie.  
 
Relatie met beleidskaders 
Niet van toepassing. 
 
Argumenten 
De raad wordt gevraagd om opmerkingen mee te geven aan het dagelijks bestuur van de GR BAR-
organisatie ten aanzien van de concept 2

e
 tussenrapportage 2017 GR BAR-organisatie. 

 
Overleg gevoerd met 
N.v.t. 
 
Kanttekeningen 
Niet van toepassing.  
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na besluitvorming wordt de zienswijze aan het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie 
toegestuurd. 
 
Evaluatie/monitoring 
Niet van toepassing. 
 
Financiën 
De incidentele financiële gevolgen worden verwerkt in de jaarrekening 2017 en structurele in de 1

e
 

tussenrapportage 2018.  
 
Juridische zaken 
Niet van toepassing. 
 
Duurzaamheid 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Niet van toepassing.  
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
  

 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken  
Bijlage 1: Raadsbesluit 
Bijlage 2: Conceptbrief met zienswijze  
Bijlage 3: Aanbiedingsbrief concept 2

e
 tussenrapportage 2017 GR BAR-organisatie 

Bijlage 4: Concept 2
e
 tussenrapportage 2017 GR BAR-organisatie  


