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Betreft: zienswijze concepten jaarstukken 2017 en begroting 2019 – 2022 GR BAR-organisatie

Geacht bestuur,
Op 6 april 2018 heeft u uw concepten jaarstukken 2017 en begroting 2019 – 2022 toegestuurd om ons de
gelegenheid te geven onze zienswijze daarop te geven. U heeft om onze zienswijze gevraagd vóór 8 juni
2018. De conceptstukken zijn besproken in onze raadsvergadering van 7 juni 2018.
De concept jaarstukken 2017 geven aanleiding tot het maken van de volgende opmerking. Voor het eerst
in haar bestaan heeft de GR BAR-organisatie geen goedkeurende verklaring over de rechtmatigheid
ontvangen. Dat betreuren wij. In uw brief lezen wij dat u reeds diverse maatregelen hebt getroffen om de
kans op herhaling te voorkomen. Naast de genoemde maatregelen willen wij dat u de bestaande
mandaatstructuur voor inkoop- en aanbestedingsactiviteiten doorlicht op mogelijkheden om de uitvoering
beter in lijn te brengen met de regelgeving en het beleid. Over de resultaten willen wij door u
geïnformeerd worden.
Ook de conceptbegroting 2019 – 2022 GR BAR-organisatie geeft aanleiding tot het maken van een
zienswijze opmerking. In de conceptbegroting 2019 – 2022 GR BAR-organisatie zijn naast extra
middelen voor inflatiecorrectie ook mutaties opgenomen voor nieuwe of gewijzigde taken. Deze extra
middelen voor nieuwe of gewijzigde taken zijn niet integraal afgewogen in de gemeentebegroting. Het
juiste gemeentelijke P&C-instrument daarvoor is de kadernota. Planning technisch klopt het dus niet dat
deze nieuwe en gewijzigde taken zijn opgenomen in de conceptbegroting 2019 – 2022 GR BARorganisatie. Deze wijze van verwerken van dergelijke belangrijke extra middelen in de GR BAR begroting
is niet wenselijk. Wij gaan er vanuit dat de BAR-organisatie in het antwoord op deze zienswijze een
procedure voorstel voorlegt, zodat dit niet meer plaats kan vinden. Onvermijdelijke zaken zoals caoverhoging, inflatiecorrectie en wetswijzigingen moeten worden meegenomen ten tijde van de begroting
van de GR BAR-organisatie welke vóór 15 april van ieder jaar aangeboden moet worden aan de
gemeenten. Nieuwe of gewijzigde taken moeten meegenomen kunnen worden in kadernota en begroting
van de gemeente. Op deze wijze worden wij in staat gesteld te komen tot de noodzakelijke integrale
afweging.
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Hoogachtend,
De gemeenteraad van Ridderkerk,
de griffier,

de voorzitter,

mr. J.G. van Straalen

mw. A. Attema
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