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Betreft: zienswijze concepten jaarstukken 2020 en begroting 2022 - 2025 GR BAR-organisatie

Geacht bestuur,
Op 2 april 2021 heeft u uw concept jaarstukken 2020 van de GR BAR-organisaties aangeboden om ons
de gelegenheid te geven onze zienswijze daarop te geven. De begroting 2022 - 2025 GR BARorganisatie is een week later, te weten 9 april aangeboden.
De concept stukken zijn besproken in onze raadsvergadering van 3 juni 2021.
De concept jaarstukken 2020 GR BAR-organisatie geven aanleiding tot het maken van de volgende
opmerkingen:
a. Wij zijn verheugd dat u het boekjaar 2020 positief heeft kunnen afsluiten.
b. Wij hebben geen bezwaar tegen uw voorstel de budgetten jaaroverschrijdende projecten door te
schuiven naar 2021.
De concept begroting 2022 - 2025 GR BAR-organisatie geeft geen aanleiding tot het maken van
inhoudelijke opmerkingen.

Voor de gemeentebegroting 2022 zien wij ons voor de uitdaging gesteld om deze sluitend voor te
kunnen leggen. Een nieuwe ombuigings- /bezuinigingsronde is daarbij niet uit te sluiten. Hierin past
ook budgetmatiging van onze bedrijfsvoeringskosten in de GR BAR-organisatie. De uitgaven aan de
BAR-organisatie vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van onze Programmabegroting. Hoewel niet de
hele gevraagde bijdrage geleverd kan worden, zijn wij blij te zien dat de GR BAR-organisatie zich heeft
ingespannen haar verantwoordelijkheid te nemen door een aanzienlijke bijdrage te leveren aan de
benodigde ombuigingen.
Aangezien wij aan de andere gemeenschappelijke regelingen de oproep hebben gedaan om qua
indexering terughoudend te zijn constateren wij toch dat u in uw begroting 2022 een algemene indexering
toepast wat resulteert in een hogere bijdrage. Omdat daarnaast u niet het gehele gevraagde
ombuigingsbedrag voor 2022 heeft kunnen inboeken, hebben deze 2 posten alleen al voor onze
gemeente een stijging van onze (begroting)lasten voor 2022 van € 197.000 tot gevolg.
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Vanwege de hierboven genoemde redenen en het feit dat over de jaren 2018, 2019 en 2020 positieve
rekeningresultaten zijn gerealiseerd, roepen wij u op om uw extra gevraagde bijdragen tot een minimum
te beperken en rekenen wij erop dat de GR BAR-organisatie zich blijft inspannen om de kosten voor haar
deelnemers, in casu de gemeente Ridderkerk, verder omlaag te brengen.
Hoogachtend,
De gemeenteraad van Ridderkerk,
de griffier,

de voorzitter,

mr. J.G. van Straalen

mw. A. Attema

