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AANLEIDING 

In de Notitie Verrekenen in de BAR-samenwerking zijn voorafgaand aan de samenwerking afspraken 

gemaakt over de wijze van verrekenen tussen de drie gemeenten. Vanaf 2014 wordt dit uitgevoerd en 

wordt erover gerapporteerd in de tussenrapportages en jaarrekening. In deze notitie geven we een 

uitleg over de methodiek.   

 

 

DOEL VAN HET VERREKENEN 

De verrekensystematiek moet ervoor zorgen dat de gemeenschappelijke regeling niet ongelimiteerd kan 

worden gevraagd aanvullende diensten voor een gemeente te verlenen, zonder dat daar financiële 

consequenties aan verbonden zijn. Er wordt daartoe onderscheid gemaakt in het standaardpakket en 

maatwerk. Het standaardpakket wordt volgens een verdeelsleutel naar rato van het totaal ingebrachte 

budget verrekend en de maatwerkpakketten worden op basis van de geschreven uren separaat met de 

betreffende gemeente verrekend.   

Daarbij is tevens vastgelegd dat de samenwerking in totaliteit uiteindelijk een voordeel moet opleveren, 

maar dat dit echter wel kan betekenen dat een individuele gemeente op onderdelen een nadeel heeft. 

Zolang iedere deelnemende gemeente onder aan de streep een voordeel heeft dat leidt tot het 

afgesproken efficiencyvoordeel, mag tussen onderdelen (taken en producten) een herverdeeleffect 

plaatsvinden. 

 

Standaardpakket  

Standaard houdt in dat alle gemeenten dit product afnemen. Het betekent dat het product zowel 

beleidsmatig als qua uitvoering gelijk is dan wel dat ondanks kleine beleidsverschillen de ambtelijke 

inzet gelijk is. De inspanning die geleverd moet worden om het betrokken product of dienst te leveren 

is per gemeente nagenoeg gelijk.  

 

Maatwerk  

Maatwerk betekent  dat er tussen de drie gemeenten dusdanige verschillen zijn in beleid of in 

uitvoering van taken, dat deze een zodanig verschil in inspanning met zich brengen dat dit niet als een 

standaard product kan worden beschouwd. Wanneer bij een van de drie gemeenten deze situatie zich 

voordoet is het een maatwerktaak voor alledrie. Er kan hier sprake zijn van de volgende situaties: 

historisch beleidsverschil, uitvoering intern of extern of lokaal maatwerk. 

 

Een voorbeeld van een verschil in uitvoering  is dat de gemeente Ridderkerk het innen van zijn 

belastingen door de BAR-organisatie laat doen. De gemeenten Barendrecht en Albrandswaard besteden 

deze taak uit aan het SVHW. Deze taak is daarom een maatwerktaak.  

Een voorbeeld van de tweede situatie (verschil in beleid, inhoudelijke uitgangspunten) is dat weliswaar 

in alle drie de gemeenten BOA’s actief zijn. Echter de gemeente Barendrecht kiest specifiek ook voor 

het inzetten van BOA’s op avonduren. Deze taak is daarom een maatwerktaak.  

Daarnaast worden de taken van het regieteam / bureaus bestuursondersteuning, conform de notitie 

verrekenen in de BAR-samenwerking, aangemerkt als maatwerk.  

 

Maatwerk wil overigens niet zeggen dat een gemeente deze taak zonder meer indien gewenst kan 

stoppen of de uitvoering ervan elders kan onderbrengen. Met het maatwerk zijn ook de bijbehorende 

fte’s naar de BAR-organisatie overgeheveld. Er zijn in het sociaal statuut afspraken gemaakt over de 

zorg voor het personeel. Het stoppen van taken leidt mogelijk tot frictiekosten.     
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UITGANGSSITUATIE 

Startpunt is de situatie op 1 januari 2014. Alle gemeenten hebben op dat moment de 

loonkostenbudgetten en overige bedrijfsvoeringsbudgetten ingebracht in de BAR-organisatie. Zowel 

voor standaardwerk als voor maatwerk. 

De onderverdeling zag er op dat moment als volgt uit (Begroting 2014-2017 BAR-organisatie): 

 

   

OPGENOMEN IN BEGROTING 2014 

Totaal BAR 2014     Bijdragen in € 

Maatwerk Loonkosten   B A R 

Strategie 1.206   411 174 621 

Maatschappij 4.334   1.315 544 2.475 

Ruimte 5.503   3.091 533 1.879 

Veilig 498   231 137 130 

Beheer en Onderhoud 4.362   2.162 983 1.217 

BAR@Work 0   0 0 0 

Bedrijfsvoering 1.797   248 269 1.280 

Publiek 1.036   467 147 422 

Concerncontrol 493   96 208 189 

Totaal Maatwerk 19.229   8.021 2.995 8.213 

            Bijdragen in € 

Standaardpakket Loonkosten   B A R 

Strategie 176   44 0 132 

Maatschappij 1.506   743 134 629 

Ruimte 800   468 113 219 

Veilig 3.118   1.395 505 1.218 

Beheer en Onderhoud 4.761   1.434 946 2.381 

BAR@Work 5.415   2.227 1.089 2.099 

Bedrijfsvoering 6.104   2.250 1.222 2.632 

Publiek 4.845   2.154 863 1.828 

Concerncontrol 812   506 92 214 

Totaal standaardpakket 27.537   11.221 4.964 11.352 

            

Totaal loonkosten 46.766   19.242 7.959 19.565 

 

  

 

      

Ingebracht Overige kosten 

    Opleidingen 949 

 

345 186 418 

Overige personeelslasten 1.279 

 

625 360 294 

Doorbelasting sociale dienst RK aan AW 0 

 

0 1.169 -1.169 

Huisvestingskosten 5.919 

 

2.278 1.206 2.435 

ICT 4.488 

 

1.758 1.102 1.628 

Wagenpark incl. gereedschappen etc 1.280 

 

352 383 545 

Overige bedrijfsvoeringskosten 1.578 

 

575 451 552 

      Totaal Overige kosten 15.493 

 

5.933 4.857 4.703 

      Totaal generaal 62.259 

 

25.175 12.816 24.268 

            40,44% 20,58% 38,98% 

 

(Zie ook pagina 6 van begroting 2014-2017 BAR-organisatie)  
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In bijlage 1 is de tabel uit de begroting 2014-2017 opgenomen met taakgebieden, waarbij is aangegeven 

of deze standaard of maatwerk zijn. 

 

VERREKENMETHODIEK 

In de notitie “Verrekenen in de BAR-samenwerking” van februari 2013 is uitgewerkt welke 

verrekensystematiek het beste aansluit bij de situatie van de BAR.  Criteria voor de methodiek zijn: 

- transparantie van het kostenverdeelsysteem; 

- profijtbeginsel (wie van de inspanning profijt heeft, betaalt ervoor); 

- eenvoud van het systeem; 

- relatie tussen kosten en de inspanning die nodig is voor de gevraagde dienst of het product. 

 

De zes verrekensystematieken zijn vervolgens tegen die criteria afgezet. Dit geeft het volgende beeld: 

Criteria Inwonertal Ingebracht 

organisatie-

budget 

ABC-

methode 

Integrale 

kostprijs 

Uur-tarief Ingebracht 

programma-

budget 

Profijtbeginsel 

 
O ++ O O O + 

Eenvoud van het 

systeem 

 

++ ++ -- -- - + 

Efficiënte 

methode 

 

++ ++ -- -- - + 

Transparantie 

van het systeem 
-- + ++ + + O 

 

 

Op basis van dit overzicht is in de notitie voorgesteld de methode “ingebracht organisatiebudget” te 

hanteren. Dit uitgangspunt is vervolgens opgenomen in het raadsvoorstel en kaders over de vorming 

van de GR Bar-organisatie waartoe de gemeenteraden in juni 2013 het besluit hebben genomen. 

 

De verhouding van de ingebrachte bedrijfsvoeringsbudgetten komt overeen met de verhouding tussen 

de inwoneraantallen (40%-21%-39%). Dit is op zich niet verwonderlijk, omdat de inkomsten van de 

gemeenten voor een groot deel zijn gerelateerd aan de bevolkingsomvang. De inkomsten uit 

belastingen hangen samen met het aantal huishoudens, maar ook de inkomsten uit de Algemene 

Uitkering zijn grotendeels gerelateerd aan de bevolkingsomvang van de gemeente. 

En de hoogte van de inkomsten bepaalt uiteindelijk ook de hoogte van de uitgaven van de gemeente.  

Het nadeel van de verrekening via inwoneraantallen is dat het (gedetailleerde) zicht op de verhouding 

tussen de inspanning die voor de individuele gemeenten geleverd wordt en de prijs die betaald wordt, 

niet inzichtelijk wordt. Daarom is uiteindelijk gekozen voor de methode van het ingebrachte budget. 

 

Urenregistratie 

Het jaarresultaat van de gemeenschappelijke regeling wordt op twee manier verrekend. Allereerst 

worden de onderdelen die in gezamenlijkheid zijn uitgevoerd middels de afgesproken verdeelsleutel 

verrekend. De overige werkzaamheden worden door middel van een urenregistratie per deelnemende 

gemeente bepaald. De urenregistratie vindt plaats op gemeentelijk niveau. Dit houdt in dat de 

medewerkers van de gemeenschappelijke regeling zijn of haar uren kan schrijven op BAR-
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werkzaamheden, Barendrecht, Albrandswaard of Ridderkerk. De medewerkers hebben als het ware vier 

knoppen om hun uren te schrijven. Door gebruik te maken van deze vier knoppen wordt voorkomen dat 

de gemeenschappelijke regeling een grote administratie bij moet houden. 

 

Bij de keuze voor de methode van uren schrijven, is steeds de parallel getrokken met een adviesbureau. 

Een adviesbureau houdt uren bij per klant en brengt deze vervolgens in rekening. Deze methodiek 

wordt in de BAR-organisatie ook gehanteerd, waarbij de klant de drie gemeenten en/of de BAR-

organisatie is.    

Dit is een andere methode dan wanneer per product uren geschreven zouden worden. Aangezien een 

gemeente een veelvoud (vele honderden) verschillende producten en taken kent, zou deze methode om 

een andere inrichting van systemen vragen. Bovendien is deze methode nog veel arbeidsintensiever. 

Hier is omwille van de eenvoud en de behoefte aan een beperkte administratieve last, niet voor 

gekozen. 

 

Voor de afdelingen Toegang, Verstrekkingen en Vakondersteuning is afgesproken dat verrekening niet 

op basis van uren schrijven zal plaats vinden, maar op basis van aantallen cliënten. Dit omdat het aantal 

cliënten voor deze werkzaamheden een goede maatstaf is voor de workload. Bovendien is het haast 

ondoenlijk om voor deze werkzaamheden in hele uren bij te houden voor welke gemeente het werk is 

verricht. Vaak gaat het bijvoorbeeld om korte telefoontjes.  

 

 

Verrekenen maatwerk 

Voor het verrekenen van het maatwerk is het uren schrijven ingevoerd. Uitgangspunt bij het inrichten 

van het systeem was de hierboven al genoemde eenvoudigheid en het voorkomen van een grote extra 

administratie. 

Dit betekent dat er niet per taak of product gespecificeerd tijd wordt geschreven, maar per organisatie 

of gemeente: BAR, Barendrecht, Albrandswaard en/of Ridderkerk. Alleen de medewerkers die 

daadwerkelijk maatwerktaken verrichten schrijven uren. En alleen als ze ook voor verschillende 

gemeenten werken. Als het maatwerk 100% voor één gemeente wordt verricht, worden de kosten 

automatisch naar die ene gemeente doorberekend. 

 

De geschreven uren dienen vervolgens als basis voor de verrekening. Hierbij wordt gekeken naar hoe de 

medewerker was ingebracht. De loonkosten voor maatwerk zijn immers ook ingebracht in de BAR-

organisatie. Het verschil tussen ingebracht en werkelijke urenverdeling wordt verrekend. 

 

Voorbeeld (fictief): 

 

ingebracht maatwerk 

BAR B A R 

Medewerker 1   100%   

Medewerker 2 50%     50% 

Medewerker 3       100% 

Medewerker 4     100%   

 

 

Medewerker 1 is ingebracht door Barendrecht voor 100% maatwerk Barendrecht. Medewerker 2 is 

ingebracht door Ridderkerk voor 50% maatwerk Ridderkerk en 50% standaard werkzaamheden. Etc. 
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Deze medewerkers zijn uren gaan schrijven en dit laat het volgende beeld zien: 

  

werkelijke urenverdeling 

BAR B A R 

Medewerker 1     100% 0 0 

Medewerker 2   100%       

Medewerker 3         100% 

Medewerker 4       50% 50% 

 

De verrekening baseert zich vervolgens op de afwijkingen ten opzichte van wat was ingebracht. In dit 

voorbeeld zien we dat medewerker 2 geen maatwerk voor Ridderkerk heeft verricht, maar alleen 

standaard werkzaamheden (BAR). Medewerker 4 heeft deels voor Albrandswaard en deels voor 

Ridderkerk maatwerk verricht. 

 

De verrekening ziet er dan als volgt uit: 

  

verrekening 

loonkosten BAR B A R 

Medewerker 1           

Medewerker 2  €             50.000   €         25.000       €       -25.000  

Medewerker 3           

Medewerker 4  €             80.000       €       -40.000   €         40.000  

 

Er is in dit voorbeeld (bij medewerker 2) minder maatwerk verricht en meer standaard. Volgens de 

afspraken binnen de verdeelsystematiek, wordt het gedeelte dat nu meer standaard is verricht met de 

verdeelsleutel verdeeld over de drie gemeenten. De maatwerk gedeeltes worden rechtstreeks aan de 

gemeenten toegerekend. 

 

De totale verrekening ziet er dan als volgt uit: 

verrekening 

B A R 

maatwerk    € -40.000   €         15.000  

standaard   €         10.110   €     5.145   €           9.745  

 €         10.110   € -34.855   €         24.745  

 

Op deze wijze wordt op medewerkersniveau bijgehouden of iemand meer of minder maatwerk heeft 

verricht ten opzicht van hetgeen was ingebracht bij de begroting 2014. 

 

 

Wie schrijven er nu precies uren? 

Van de ruim 800 medewerkers werken er op dit moment 330 aan maatwerktaken. Van deze 

medewerkers worden de uren geregistreerd. Hierbij is een extra vereenvoudiging gemaakt: de 

medewerkers die maatwerk uitvoeren voor één gemeente (en ook door die gemeente zijn ingebracht) 

en geen taken voor andere gemeenten zullen uitvoeren worden automatisch naar de betreffende 
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gemeente geschreven. Dit geldt bijvoorbeeld voor de medewerkers die door Ridderkerk zijn ingebracht 

voor de maatwerktaak belastingen. Deze uren gaan automatisch voor 100% naar Ridderkerk. 

Uiteindelijk geldt voor ongeveer 140 medewerkers dat ze tijd schrijven omdat ze voor meerdere 

gemeenten maatwerk (kunnen) verrichten. En voor 85 medewerkers geldt dat de kosten verdeeld 

worden volgens de verdeelsleutel “aantal cliënten” (in plaats van uren). De werkzaamheden van deze 

227 medewerkers kunnen dus effect hebben op de verrekening, de uren van de overige medewerkers 

niet. 

 

Medio 2015 zag dit er als volgt uit: 

 Aantal 

medewerkers 

Effect op 

verrekening 

Standaard producten 486 nee 

Maatwerk producten “vast” 103 nee 

Maatwerk producten niet volgens 

verdeelsleutel “uren” maar “aantal 

cliënten” 

85 ja 

Maatwerk producten overig 142 ja 
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BIJLAGE 1 LIJST MET MAATWERK EN STANDAARD 

 

Onderstaand is de tabel op genomen met hetgeen in de begroting 2014-2017 van de BAR-organisatie als 

standaard en maatwerk is aangemerkt. 

 

Domein Taakomschrijving Standaard Maatwerk Toelichting 

Strategie Visie op vorming van domein overstijgende 
thema´s   X Lokaal maatwerk 

Lobby en Public Affairs   X Lokaal maatwerk 

Regie op beleidsmatige inhoud voorjaarsnota   X Lokaal maatwerk 

Programma management   X Lokaal maatwerk 

Verkennen maatschappelijke trends en 
ontwikkelingen   X Lokaal maatwerk 

Accountmanagement GR_en en 
samenwerkingsverbanden   X Lokaal maatwerk 

Maatschappij Onderwijshuisvesting   X Grote verschillen in beleid en de 
uitvoering.  

Openbaar speciaal onderwijs, excl. 
huisvesting   X Verschil in beleid en uitvoering. 

Gemeenschappelijke baten en lasten van het 
onderwijs   X 

De gemeenten Barendrecht en 
Ridderkerk subsidiëren 
schoolbegeleiding. De gemeente 
Albrandswaard niet.  

Sport   X Grote verschillen in beleid en de 
uitvoering.  

jeugdgezondheidszorg   X Verschil in uitvoering.  

WMO   X Verschil in uitvoering.  

Kunst en Cultuur   X Grote verschillen in beleid en de 
uitvoering. 

Sociaal cultureel werk X     

Openbare gezondheidszorg X     

Subsidieproces X     

Voorzieningen onderwijs, leerlingenvervoer, 
schoolzwemmen X     

VVE en onderwijsachterstanden X     

Bibliotheek   X Verschil in uitvoering en beleid 

Inzet AMW X     

Inzet welzijn jeugd (jongerenwerk) X     

Maatschappelijk vastgoed   X Verschil in uitvoering en beleid 

Ruimte Wegen, straten en pleinen   X Verschillen in beleid en de uitvoering. 

Verkeersmaatregelen te land   X Verschillen in beleid en de uitvoering. 

Openbaar Vervoer   X Verschillen in beleid en de uitvoering. 

Parkeren   X Verschillen in beleid en de uitvoering. 

Handel en ambacht   X 
Op onderdelen verschillend beleid en 
uitvoering. Naar toekomst toe 
mogelijkheden tot standaard. 

Industrie   X 
Op onderdelen verschillend beleid en 
uitvoering. Naar toekomst toe 
mogelijkheden tot standaard. 

Openbaar groen en openluchtrecreatie   X 
Beleidsmatig verschillen. Naar 
toekomst toe mogelijkheden tot 
standaard.  
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Domein Taakomschrijving Standaard Maatwerk Toelichting 

Overige recreatieve voorzieningen   X 

Beleidsmatig verschillen. Formatief is 
het moeilijk in te schatten. Naar 
toekomst toe mogelijkheden tot 
standaard. 

Milieubeheer   X Verschillen in beleid en de uitvoering. 

Ruimtelijke ordening   X Verschillen in beleid en de uitvoering. 

Woningexploitatie/woningbouw   X 
Op onderdelen vindt samenwerking 
plaats. Overige onderdelen verschillen 
nog. 

Stads- en dorpsvernieuwing   X Lokaal maatwerk 

Overige volkshuisvesting   X Verschillen in beleid en de uitvoering. 

Bouwvergunningen   X Verschillen in beleid en de uitvoering. 

Projecten, civiele en MFA’s   X Lokaal maatwerk  

Ingenieursbureau   X Ondersteunend aan de overige taken 

Veilig 
Stadswachten/BOA’s   X De formatieve inzet van BOA’s verschilt  

tussen de gemeenten.  

Marktmeester   X 

In 2014 hebben de gemeenten 
Barendrecht en Ridderkerk een 
marktmeester in dienst. De gemeente 
Albrandswaard niet.  

Regionale Brandweer (VRR) X     

Crisisbeheersing X     

Milieuhandhaving (DCMR) X     

Politie X     

Toezicht gevaarlijke stoffen X     

Criminaliteitspreventie X     

Openbare Orde en Veiligheid X     

Integraal veiligheidsbeleid X     

APV X     

Huisverbod X     

Bibob X     

Bestuurlijke handhaving X     

Vergunningsverlening X     

Bouw-, woning- en welstandstoezicht X     

Gemeentelijke diensten bouw-, woning- en 
welstandstoezicht X     

Brandpreventie van woningen X     

Bouwvergunningen X     

Constructies X     

Beheer & 
Onderhoud Multifunctionele accommodaties   X Verschillen in beleid en de uitvoering. 

Groene sportvelden en terreinen   X 

Gemeente Ridderkerk heeft het 
onderhoud in een stichting. Daarnaast 
heeft de gemeente Barendrecht 
specifieke toezichthouders in dienst.  

Openbaar groen en luchtrecreatie   X 
De gemeenten hebben dit allen op 
onderdelen uitbesteed 

Binnenhavens en waterwegen   X Gemeente Ridderkerk heeft een 
havenmeester.  
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Domein Taakomschrijving Standaard Maatwerk Toelichting 

Afvalverwijdering en –verwerking   X 

Gemeente Ridderkerk heeft deze taak 
ondergebracht in de NV MAR. 
Daarnaast huurt de gemeente 
Albrandswaard hier deels op in.  

Wegen, straten en pleinen X     

Overige recreatieve voorzieningen X     

Riolering X     

Milieubeheer X     

Lijkbezorging X     

BAR @ WORK HRM X     

ICT X     

Facilitair X     

Bedrijfsvoering 

Belastingheffing   X 

Verschil in uitvoering. De gemeenten 
Barendrecht en Albrandswaard hebben 
dit uitbesteed aan het SVHW. De 
gemeente Ridderkerk verricht de taak 
zelf.  

Planning en control   X Verschil in beleid en uitvoering.  

Financien / administratie X     

Informatiemanagement X     

Juridische Zaken X     

Publiek Wijkregie   X Lokaal maatwerk.  

Bestuurscommunicatie   X Lokaal maatwerk. 

Burgerparticipatie   X Lokaal maatwerk.  

Projectcommunicatie   X Lokaal maatwerk.  

Centrum Jeugd en Gezin (CJG)   X 

De gemeenten Barendrecht en 
Ridderkerk hebben medewerkers in 
dienst. De gemeente Albrandswaard 
heeft deze taak uitbesteed.  

Lokaal Zorg Netwerk (LZN)   X 

De gemeenten Barendrecht en 
Ridderkerk hebben medewerkers in 
dienst. De gemeente Albrandswaard 
heeft deze taak uitbesteed. 

Frontoffice burgerzaken X     

Receptie X     

Callcenter X     

Gevonden en verloren voorwerpen X     

Backoffice burgerzaken (GBA) X     

Naturalisaties X     

Programma Antwoord X     

Verkiezingen X     

Burgerlijke stand X     

Communicatieadvies X     

Evenementen organisatie X     
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Domein Taakomschrijving Standaard Maatwerk Toelichting 

Leerplicht X     

Aanvragen Wmo X     

Aanvragen WWB X     

GOSA X     

Leerlingenvervoer X     

Concerncontrol Audit en onderzoek X     

Beleidcontrol X     

Interne controle X     

Procesmanagement X     

Risicomanagement X     

Planning en control / regie X     

Sturing- en beheersinstrumenten X     
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