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Aan het College van Burgemeester en Wethouders van Ridderkerk   
 
 
 
 
 
Uw brief van: - Kenmerk:  

Uw kenmerk: - Contactpersoon: T. Werksma 

Bijlage(n): 1 Afdeling: Financiën 
Onderwerp: Concept jaarstukken 2019 van de GR BAR-

organisatie 
 

Doorkiesnummer: 
Datum: 

0180 451 646 
31 maart 2020 
 

    
Geachte collegeleden,     

 
Wij nodigen u uit kennis te nemen van de concept jaarstukken 2019 van onze GR BAR-organisatie en 
verzoeken u de stukken door te geleiden naar de gemeenteraad voor de zienswijzeprocedure. 
 
Overzicht gevolgen jaarstukken 2019 GR BAR voor Ridderkerk    
De jaarstukken 2019 van onze GR BAR geven het volgende beeld voor uw gemeente:   
+ = verhoging bijdrage, - = verlaging bijdrage 

1. verrekening resultaat jaarrekening:          
a. teruggave jaaroverschrijdende projecten   328.000- 
b. teruggave restantsaldo     541.100-   

2. verrekening maatwerk en standaardpakket        31.000- 
3. jaaroverschrijdende projecten in 1e tussenrapportage 2020  
    weer ter beschikking GR BAR      328.000 

         572.100- lagere bijdrage  
De verschillende onderdelen worden hierna toegelicht.  
 
Rekening  
Saldo en verrekening maatwerk 

• De jaarrekening 2019 sluit met een voordelig saldo van € 2.083.100. Dit wordt teruggegeven 
aan de deelnemende gemeenten via de gemeentelijke bijdragen. 

• In de rekening vindt ook een nacalculatie plaats voor het door de gemeenten afgenomen 
maatwerk. Op de post maatwerk krijgt Ridderkerk € 31.000 terug. Ook dit wordt verrekend met 
de gemeentelijke bijdrage. 

 
Twee jaaroverschrijdende projecten 
De GR BAR vraagt de gemeenten bij de bestemming van hun rekeningsaldo middelen te reserveren 
voor twee jaaroverschrijdende projecten in de GR BAR. 
 
De afspraak is dat onze GR BAR geen budget mag doorschuiven naar volgende jaren. Ieder jaar 
wordt het rekeningsaldo verrekend met de gemeenten / de gemeentelijke bijdragen. Met de 
verrekening van het rekeningsaldo gaan deze overschotten naar de gemeenten. 
Om het mogelijk te maken de al eerder door de raden beschikbaar gestelde budgetten ook in 2020 te 
kunnen gebruiken verzoeken wij de drie gemeenten om bij hun jaarrekeningen via de 
resultaatbestemming deze twee overschotten door te schuiven naar 2020 en in 2020 opnieuw ter 
beschikking te stellen aan onze GR BAR. Dat gebeurt dan in de 1e tussenrapportages 2020 van de 
gemeenten en de GR BAR. 
 
Verrekenen overschotten jaaroverschrijdende projecten met de gemeenten 
De overschotten bij de jaaroverschrijdende projecten maken onderdeel uit van het rekeningsaldo. Het 
rekeningsaldo wordt conform afspraak volgens de procentuele verdeelsleutel voor het standaardwerk 
verrekend met de gemeenten: 
Barendrecht 38,88%, Albrandswaard 20,53% en Ridderkerk 40,59%. 
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Bij het beschikbaar stellen van de budgetten van de jaaroverschrijdende projecten is in één geval een 
andere verdeelsleutel gehanteerd dan die voor het standaardwerk. Als bij het beschikbaar stellen van 
een budget een afwijkende verdeelsleutel is gehanteerd dan is het logisch om bij de teruggave van 
het overgebleven budget ook uit te gaan van die afwijkende verdeelsleutel. Dat geldt bij de hieronder 
genoemde jaaroverschrijdende projecten voor nummer 1a. Voor het overige geldt de 
standaardverdeelsleutel. 
 
Overzicht jaaroverschrijdende projecten en verrekening met de gemeenten   
Dat geeft het volgende overzicht: 

1. Fundament Maatschappij: overschot € 533.800.        
Dit betreft: 

a. Autonome ontwikkelingen en volumegroei € 169.200  
De gemeentelijke bijdragen waren berekend op basis van (de onderlinge verhouding van) 
de in de algemene uitkering opgenomen integratie-uitkeringen Sociaal Domein. Het 
overschot van € 169.200 wat hier optreedt zal op dezelfde wijze worden teruggegeven: 
Barendrecht 22,46%, Albrandswaard 23% en Ridderkerk 54,54%. 

b. Transformatie    € 364.600 
Hiervoor geldt de standaard verdeelsleutel. 

2. Implementatie Omgevingswet: overschot € 216.100.  
Standaard verdeelsleutel. 

 
Het aandeel van Ridderkerk in de jaaroverschrijdende projecten is € 328.000. 

 

Rekeningsaldo exclusief jaaroverschrijdende projecten  
De overschotten bij de jaaroverschrijdende projecten tellen dit jaar op tot € 749.900. Onze GR BAR 
vraagt de gemeenten dit overgebleven geld in 2020 alsnog te mogen besteden. Hierbij stellen de 
gemeenten het teruggekregen geld dus weer ter beschikking van de GR BAR. Daarom is het voor een 
volledig inzicht goed om te vermelden dat zonder die jaaroverschrijdende projecten het rekeningsaldo  
(€ 2.083.100 - € 749.900 =) € 1.333.200 bedraagt. 
 
Het rekeningsaldo is het resultaat van vele plussen en minnen. In de Toelichting op het overzicht van 
baten en lasten in de jaarstukken vindt u een toelichting bij de belangrijkste verschillen.   
   
Accountant          
De accountantscontrole is nog niet geheel afgerond en bevindt zich in de fase van de interne 
kwaliteitsreview van Deloitte. De controleverklaring en het accountantsverslag zijn daarmee ook nog 
niet beschikbaar en worden u zo spoedig mogelijk nagezonden.  
 
Verwerken gevolgen COVID-19 (Corona) virus 
Het COVID-19 (Corona) virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2019.  
Wel  heeft het COVID-19 virus gevolgen voor de financiën van 2020 vanwege de maatschappelijke 
impact. Dit is dan ook een gebeurtenis na balansdatum die niets zegt over de situatie op balansdatum 
maar wel iets zegt over de situatie na balansdatum en voordat de jaarstukken worden 
vastgesteld. Gezien de grote impact van het COVID-19 virus waarvan de financiële  effecten onzeker 
(maar materieel) kunnen zijn, moet deze gebeurtenis na balansdatum worden toegelicht in de 
toelichting bij de jaarrekening 2019 en ook moet de invloed (financieel /procesmatig) worden 
opgenomen in het jaarverslag.  
Wij zullen voor de vaststelling door het algemeen bestuur een toelichting opnemen in het jaarverslag 
en de jaarrekening inzake het COVID-19 virus. 
 
Indienen zienswijze  
Wij verzoeken u een eventuele zienswijze voor donderdag 4 juni 2020 12:00 uur in te dienen.  
De behandeling van de jaarstukken 2019 van onze GR BAR-organisatie in het algemeen bestuur staat 
geagendeerd voor dinsdag 7 juli 2020. 
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Hoogachtend,      
het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie,  
 
de secretaris,       de voorzitter,  

                                                  
 
 
       
G.J. Bravenboer      drs. J. van Belzen 
 
 
Bijlage:  

- Jaarstukken 2019 GR BAR-organisatie 


