
 

Pagina 1 van 2 
 

 
Raadsvoorstel 
 

Onderwerp:  
Zienswijze concepten jaarstukken 2017 en 
begroting 2019 – 2022 GR BAR-
organisatie. 

Commissie:  
Samen leven 4 juni 2018 
 

BBVnr: 
1326749 

Portefeuillehouder:  
Keuzenkamp - van Emmerik, T. 

Gemeenteraad: 
n.v.t. 

Raadsvoorstelnr.: 
1326756 

e-mailadres opsteller:  
s.soekhlal@bar-organisatie.nl 

 Openbaar 

 
Geadviseerde beslissing raad 
1. Een opmerking te maken bij de concept jaarstukken 2017 ten aanzien van rechtmatigheid 

inkoop/aanbesteding.  
2. Een opmerking te maken bij de conceptbegroting 2019 – 2022 ten aanzien van nieuwe en 

gewijzigde taken.   
3. De bijgevoegde zienswijzebrief in te dienen.  

 
Inleiding 
Op 6 april 2018 heeft het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie u zijn concepten jaarstukken 
2017 en begroting 2019 – 2022 GR BAR-organisatie toegezonden en de mogelijkheid geboden om 
vóór 8 juni 2018 uw zienswijze daarop te geven. 
 
Wij hebben kennisgenomen van de concepten jaarstukken 2017 en begroting 2019 – 2022. 
 
De concept jaarrekening 2017 GR BAR-organisatie geeft de volgende gevolgen voor Ridderkerk:  
- Ridderkerks aandeel in nadelig saldo    € 285.200 
- Verrekening maatwerk aandeel Ridderkerk                €   11.000 
- Aandeel van Ridderkerk in de doorgeschoven prestaties:      

o Omgevingswet        €   56.500 
o Resultaatgerichte inkoop jeugdzorg     €   59.000 
o Afvalbeleidsplan Ridderkerk      €   35.000 

Totaal hogere bijdrage GR BAR    € 446.700 
Deze bedragen zijn verwerkt in de jaarrekening 2017 van Ridderkerk. 
 
De concept jaarstukken 2017 geven aanleiding tot het maken van de volgende zienswijze opmerking: 
Voor het eerst in haar bestaan heeft de GR BAR-organisatie geen goedkeurende verklaring over de 
rechtmatigheid ontvangen. Met betrekking tot de inkoop en aanbesteding zijn er onrechtmatigheden 
geconstateerd. Er zijn acties ingezet om deze processen te optimaliseren. Het is belangrijk dat de 
resultaten van de ingezette procesverbeteringen, op het gebied van inkoop/aanbesteding met ons 
gedeeld worden door de GR BAR-organisatie.  
 
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 BAR-
organisatie. Deze wijze van verwerken van dergelijke belangrijke extra middelen in de GR BAR 
begroting is niet wenselijk en moet in de toekomst vermeden worden. Onvermijdelijke zaken zoals 
cao-verhoging, 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 wordt u als gemeenteraad in staat gesteld te komen tot de 
noodzakelijke integrale afweging.  
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De conceptbegroting 2019 – 2022 van de GR BAR-organisatie geeft een budgetverhoging van de 
bijdrage voor Ridderkerk van € 1.883.100 in 2019. Hierdoor komt de totale bijdrage aan GR BAR-
organisatie op € 27.695.400. Dit bedrag zal in de gemeentelijke begroting 2019 – 2022 worden 
verwerkt. 
 
Beoogd effect 
Het realiseren van een goede financiële bedrijfsvoering van de GR BAR-organisatie. 
 
Relatie met beleidskaders 
De Nota Verbonden Partijen 2009. 
 
Argumenten 
Door de concepten jaarstukken 2017 en de begroting 2019 – 2022 GR BAR-organisatie voor te 
leggen aan de gemeenteraad kan tijdig een zienswijze worden gegeven. 
 
Overleg gevoerd met 
N.v.t. 
 
Kanttekeningen 
N.v.t. 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Na besluitvorming wordt de zienswijzebrief verzonden. 
 
Evaluatie/monitoring 
N.v.t. 
 
Financiën 
N.v.t. 
 
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/ter inzage liggende stukken  
1. Conceptbrief met zienswijze  
2. Aanbiedingsbrief concept jaarstukken 2017 GR BAR-organisatie 
3. Aanbiedingsbrief conceptbegroting 2019 – 2022 GR BAR-organisatie 
4. Concept jaarstukken 2017 GR BAR-organisatie 
5. Conceptbegroting 2019 – 2022 GR BAR-organisatie. 
 
 


