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 Openbaar 

 
Onderwerp 
Zienswijze concept jaarstukken 2015 en concept begroting 2017 GR BAR-organisatie. 
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. Een zienswijze in te dienen over de concept jaarstukken  2015 en de concept begroting 2017 GR 

BAR-organisatie, overeenkomstig bijgevoegde brief. 
 
Inleiding 
Op 4 april 2015 heeft het dagelijks bestuur van de GR BAR organisatie u zijn concept jaarstukken 2015 
en concept begroting 2017 GR BAR-organisatie toegezonden en de mogelijkheid geboden om vóór 27 
mei 2016 uw zienswijze daarop te geven. 
 
Wij hebben kennisgenomen van de concept jaarstukken 2015 en de concept begroting 2017 en stellen 
voor een opmerking te maken. Wij stemmen in met het voorstel van het dagelijks bestuur van de BAR-
organisatie om een tijdelijke egalisatiereserve in te stellen. 
 
Beoogd effect 
Het geven van een zienswijze op de concept jaarstukken 2015 en de concept begroting 2017 GR BAR-
organisatie. 
 
Relatie met beleidskaders 
De Nota Verbonden Partijen 2009. 
 
Argumenten 
1.1 Door de concept jaarstukken 2015 en de concept begroting 2017 GR BAR-organisatie aan u voor 

te leggen kan tijdig een zienswijze worden gegeven. 
1.2 Na uw vergadering kan meegedeeld worden of de concept jaarstukken 2015 en de concept 

begroting 2017 GR BAR-organisatie aanleiding geven tot het maken van opmerkingen. 

 
Overleg gevoerd met 
Niet van toepassing. 
 
Kanttekeningen 
Niet van toepassing. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na besluitvorming wordt de zienswijze verzonden. 
 

Evaluatie/monitoring 
Niet van toepassing. 



 
 

 
Financiën  
Concept jaarstukken 2015 GR BAR-organisatie 
De doorberekening 2015 van de GR BAR-organisatie is € 59.600 hoger dan in de begroting 2015 
Ridderkerk (na wijziging) was voorzien. Het nadeel wordt opgenomen in de concept jaarrekening 2015 
Ridderkerk.  
 
Concept begroting 2017 GR BAR-organisatie 
De begroting 2017 van de GR BAR-organisatie laat een hogere doorberekening zien dan is geraamd in 
de huidige meerjarenbegroting Ridderkerk. Dit wordt veroorzaak door onder meer salariskosten, toename 
bedrijfsvoeringskosten en ontwikkelingen bedrijfsvoeringskosten. De hogere doorberekening wordt via de 
concept kadernota 2017 Ridderkerk opgenomen in de concept begroting 2017 Ridderkerk. De 
toegezegde efficiency taakstelling van 10% in 2017 is in de concept begroting 2017 GR BAR-Organisatie 
verwerkt. De uitgebreide toelichting op de bedrijfsvoeringskosten (toename en ontwikkelingen) is 
opgenomen in de als bijlage gevoegde concept begroting 2017 GR-BAR Organisatie. 
 
Juridische zaken 
Niet van toepassing. 
 
Duurzaamheid 
Niet van toepassing. 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Niet van toepassing. 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
Bijlage 1: Raadsbesluit  
Bijlage 2: Conceptbrief met zienswijze  
Bijlage 3: Aanbiedingsbrief concept jaarstukken 2015  
Bijlage 4: Aanbiedingsbrief concept begroting 2017 GR BAR-organisatie  
Bijlage 5: Concept jaarstukken 2015 GR BAR-organisatie  
Bijlage 6: Concept begroting 2017 GR BAR-organisatie.  
  
 
 
Burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
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dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema 
 


