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Geadviseerd besluit
1. De zienswijze op de concept jaarstukken 2021 en de concept begroting 2023 - 2026 GR BARorganisatie vast te stellen en te versturen.
2. De financiële consequenties te verwerken in de 1e tussenrapportage 2022, de kaderbrief 2023 en
de programmabegroting 2023.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Op 1 april jl. heeft het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie zijn concepten jaarstukken 2021
en begroting 2023 - 2026 aangeboden. Uw gemeenteraad wordt uitgenodigd om vóór 3 juni 2022 een
zienswijze daarop te geven. Voor ons is deze planning niet haalbaar aangezien uw raad op 2 juni het
voorstel over de zienswijze behandelt. Uw gemeenteraad zal zijn zienswijze op zijn vroegst geven op
3 juni 2022 ná zijn vergadering op 2 juni 2022. Dat is op tijd voor behandeling in het algemeen bestuur
op 5 juli 2022.
De concept jaarstukken 2021 van onze GR BAR-organisatie geven het volgende beeld voor onze
gemeente:
(+ = verhoging bijdrage, - = verlaging bijdrage)
Omschrijving
Bedrag
1. verrekening resultaat jaarrekening
a. teruggave jaaroverschrijdende projecten

-/- € 387.000

b. verrekening restantsaldo

+ € 318.800

2. verrekening maatwerk en standaardpakket
3. aandeel jaaroverschrijdende projecten
2022

1e

+ € 197.700

tussenrapportage

4. Saldo te verrekenen met gemeentelijke bijdrage GR BARorganisatie

+ € 387.000
+ € 516.500
(incidenteel hogere
bijdrage)

Bovenstaande bedragen zijn verwerkt in de concept jaarstukken 2021 van Ridderkerk.
Vanuit de GR BAR-Organisatie is een verzoek gedaan om de jaaroverschrijdende projecten ad €
387.000 in 2022 te mogen aanwenden. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen:
Omschrijving
Bedrag
1. Implementatie Omgevingswet

€ 213.400

2. Optimalisatie fiscale beheersin

€ 30.500

3. Project digitalisering bouwdossiers

€ 85.500

4. Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy (I&P)

€ 24.600

5. Woonzorgopgaven:

€ 12.700

6. Uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo)

€ 20.300

TOTAAL

€ 387.000

Voorgesteld wordt om in te stemmen met dit voorstel om de jaaroverschrijdende projecten te kunnen
realiseren. Het bedrag ad € 387.000 zal dan in onze 1e tussenrapportage 2022 weer ter beschikking
aan de GR BAR-organisatie worden gesteld.
De concept begroting 2023 - 2026 GR BAR-organisatie geeft een budgetverhoging voor onze bijdrage
van afgerond € 1 miljoen. Vooral de CAO (hogere salariskosten, thuiswerkvergoeding en vergoeding
thuiswerkplek), periodieken en inflatiecorrectie van de budgetten zijn hier debet aan.
De bijstelling van de bijdrage wordt in onze kaderbrief 2023 en begroting 2023 verwerkt.
De financiële toekomst van de gemeente kenmerkt zich vooral door onzekerheid. De uitwerking van
het regeerakkoord, hervormingsagenda Jeugd en herijking van het gemeentefonds lijken voor ons
positief uit te pakken. Wat de mogelijke gevolgen van de krapte op de arbeidsmarkt, gebrek aan
grondstoffen, toenemende inflatie en oplopende rente zijn, is onbekend. Daarbij is onduidelijk welke
effecten de uitspraak van de Hoge Raad over de Vermogensrendementsheffing en de bijdragen van
en aan Europa hebben op de rijksuitgaven en de hoogte van het accres. Ook de financiering van de
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opgaven waar we voorstaan zoals bijvoorbeeld de duurzaamheid, energietransitie, klimaat en
woningbouw zijn niet uitgekristalliseerd. Tegelijkertijd is de structurele budgettaire ruimte beperkt. De
bijdrage aan de BAR-organisatie zijn een behoorlijk deel van onze uitgaven. Matiging van onze
bedrijfsvoeringskosten in de GR BAR-organisatie is dan ook nodig.
Voorgesteld wordt in de zienswijzebrief aan de GR BAR-organisatie op te roepen om aanvullende
bijdragen tot een minimum te beperken en zich in te blijven spannen om de kosten voor ons omlaag te
brengen.
Beoogd effect
Het standpunt van de gemeente Ridderkerk over de concept jaarstukken 2021 en concept begroting
2023 van de GR BAR-organisatie kenbaar te maken en daarmee invloed uit te oefenen op het te
voeren beleid van de GR BAR-organisatie.
Relatie met beleidskaders
De Nota Verbonden Partijen 2016.
Argumenten
1.1 Hiermee kan tijdig een zienswijze worden gegeven.
1.2 Door de financiële gevolgen te verwerken in onze P&C documenten blijven deze actueel.
1.3 De financiën van de gemeente Ridderkerks zijn onzeker en staan onder druk.
Overleg gevoerd met
N.v.t.
Kanttekeningen
1.1 Er is nog geen accountantsverklaring ontvangen.
Er is nog geen accountantsverklaring en verslag over de Jaarstukken 2021 ontvangen. Het oordeel
van de accountant kan daarom niet in de zienswijze betrokken worden.
Uitvoering/vervolgstappen
Na besluitvorming door uw gemeenteraad op 2 juni 2022 wordt op 3 juni 2022 het dagelijks bestuur
van de GR BAR-organisatie bericht.
Evaluatie/monitoring
N.v.t.
Financiën
De financiële gevolgen worden verwerkt in de 1e tussenrapportage 2022, de kaderbrief 2023 en de
begroting 2023.
Juridische zaken
N.v.t.
Duurzaamheid
N.v.t.
Communicatie/participatie na besluitvorming
N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris,

de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke

mw. A. Attema

Bijlagen
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Brief met zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 BAR org.docx
Aanbiedingsbrief jaarstukken 2021 BAR naar B&W RK.pdf
Jaarstukken BAR 2021 - versie zienswijzeprocedure.pdf
Getekende DB brief Ridderkerk concept begroting 2023 GR BAR organ.pdf
Begroting 2023-2026 BAR - zienswijzeprocedure.pdf
ACV 2021 GR BAR - was getekend.pdf
Controleverklaring 2021 GR BAR- was getekend.pdf
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CONCEPT RAADSBESLUIT
Onderwerp:
Zienswijze concept jaarstukken
2021 en begroting 2023 - 2026
GR BAR-organisatie

Gemeenteraad:
2 juni 2022

Zaaknummer:
493825

Commissie samen leven en
samen wonen rk
19 mei 2022

De raad van de gemeente Ridderkerk,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders op 19 april 2022,

BESLUIT:
1. De zienswijze op de concept jaarstukken 2021 en de concept begroting 2023 - 2026 GR BARorganisatie vast te stellen en te versturen.

2. De financiële consequenties te verwerken in de 1e tussenrapportage 2022, de kaderbrief 2023 en
de programmabegroting 2023.
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