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Inleiding 
Ieder begrotingsjaar worden er twee tussenrapportages opgesteld.  
Het doel van een tussenrapportage is  het algemeen bestuur in staat te stellen om gedurende het 
jaar de begroting beleidsmatig en financieel bij te stellen. In de loop van een jaar doen zich namelijk 
ontwikkelingen voor die aanleiding kunnen zijn tot het bijstellen van de begroting.  
 
De financiële afwijkingen in deze tussenrapportage zijn onderverdeeld in 6 categorieën: 

I. Autonome ontwikkelingen en volumegroei 
II. Nieuwe en gewijzigde taken. 
III. Ambitie versus middelen 
IV. Mutaties op basis van nieuwe informatie en verschuivingen tussen de begrotingen van  

de GR BAR en de gemeenten. 
V. Drie doorgeschoven prestaties 
VI. Verzamelpost kleine mutaties 

 
Bij het onderdeel Financiële afwijkingen 1e tussenrapportage 2018 zijn deze mutaties voorzien van 
een toelichting.  

I. Autonome ontwikkelingen en volumegroei 
Nr Omschrijving Bedrag I/S Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk
1 Gestegen werkgeverspremies en reiskosten

woon - werkverkeer 606.600 I 238.200 124.200 244.200

2 Dienstreizen - abonnementen OV 27.000 S 10.600 5.500 10.900

3 Dienstreizen - kilometervergoeding 35.000 S 13.700 7.200 14.100
4 Volumegroei Wmo en Participatie 1.274.200 I 286.100 293.100 695.000

 
 

II. Nieuwe en gewijzigde taken. 
Nr Omschrijving Bedrag I/S Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk
5 Verdere transformatie 3D's 1.772.100 I 695.700 363.000 713.400

6 Informatieveiligheid 315.000 I 123.700 64.500 126.800
7 Verruimen sportvrijstelling 135.000 I 67.500 45.000 22.500

 
 

III. Ambitie versus middelen 
Nr Omschrijving Bedrag I/S Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk
8 Beveiligers met receptietaken 125.000 I 49.100 25.600 50.300

9 Klantencontactcentrum 1 (KCC 1) 210.000 I 82.400 43.000 84.600

10 Strategisch business adviseurs financiën 250.000 I 83.300 83.300 83.400

11 Concern Control 100.000 I 39.300 20.500 40.200
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IV. Mutaties op basis van nieuwe informatie en verschuivingen tussen de begrotingen van  
de GR BAR en de gemeenten 

Nr Omschrijving Bedrag I/S Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk
12 Afdeling Mens & Werk  -40.000 S - - -40.000

13 Afdeling accommodatiebeheer 75.000 S 75.000 - -

14 Afdeling Advies en programmering (B&O) -

budget riolering 150.000 S 60.000 30.000 60.000

15 Afdeling advies Maatschappij - cultuur-

regisseur Ridderkerk 50.000 S - - 50.000

16 Afdeling advies Maatschappij - accounthouder 

beheer en exploitatie sportaccommodaties 93.500 S - - 93.500

17 Afdeling advies Ruimte - loonkosten 155.700 I/S - 60.000 95.700

18 Regionale samenwerking duurzaamheid 50.000 I - - 50.000

19 Loonkosten afdelingen Toezicht en

Handhaving en Facilitaire zaken / 

Voorziening personeel -124.000 I -48.700 -25.400 -49.900

20 Omgevingswet -356.300 S -142.500 -72.300 -141.500

 
 

V. Drie doorgeschoven prestaties 
Nr Omschrijving Bedrag I/S Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk
21a Implementatie van de Omgevingswet 141.300 I 56.500 28.300 56.500

21b Resultaatgerichte inkoop jeugdzorg 147.400 I 58.800 29.600 59.000

21c Afvalbeleidsplan Ridderkerk 35.000 I - - 35.000

 
 

VI. Verzamelpost kleine mutaties 
Nr Omschrijving Bedrag I/S Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk

22 Diverse kleine mutaties 36.700 I/S 200 -14.100 50.600

 
Behalve de financiële afwijkingen wordt in deze tussenrapportage gerapporteerd over: 

- de urenverrekening binnen de GR BAR, 
- prestatiegegevens 1e kwartaal 2018, 
- de voortgang van het investeringsschema 2018, 
- en is als bijlage een overzicht met de (administratieve) begrotingswijzigingen in 2018 

opgenomen. 
 
Verdeelsleutel standaard werkzaamheden 
Voor het verrekenen van de standaard werkzaamheden is een verdeelsleutel afgesproken op basis 
van de ingebrachte budgetten. Dit percentage wordt jaarlijks opnieuw berekend op basis van de 
stand van de begroting op 1 januari van het betreffende jaar. 
Voor het jaar 2018 is de verdeelsleutel als volgt: 
Barendrecht   39,26% 
Albrandswaard   20,48% 
Ridderkerk   40,26% 
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Afronden 
De bedragen in deze tussenrapportage zijn afgerond op € 100. 
 
Zienswijzeprocedure 
Alle financiële mutaties in deze 1e tussenrapportage 2018 van de GR BAR zijn ook in de gemeentelijke 
1e tussenrapportages opgenomen. Daardoor is een zienswijzeprocedure voor deze tussenrapportage 
niet nodig. 
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1. Financiële afwijkingen 1e tussenrapportage 2018 
+ = voordeel, - = nadeel     
L = lasten / B = Baten       
 
Nr Toelichting L/B 2018 2019 2020 2021 
  I. Autonome ontwikkelingen en volumegroei           
1 Werkgeverslasten (gestegen 

werkgeverspremies en reiskosten woon - 
werkverkeer) 

L -606.600       

  De per 1 januari 2018 gestegen 
werkgeverspremies (ABP, sociale premies en 
Zorgverzekeringswet) brengen een 
kostenverhoging van € 541.600 met zich mee. 
Voorts stijgen de reiskosten woon - 
werkverkeer met € 65.000 door een toename 
van het aantal medewerkers. 
Dit wordt in deze tussenrapportage incidenteel 
verwerkt voor 2018. De structurele gevolgen 
zijn opgenomen in de begroting 2019. 
Hiervoor worden  - volgens afspraak - de 
gemeentelijke bijdragen verhoogd. 

          

  Verhoging bijdrage Barendrecht (39,26%) B 238.200       
  Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,48%) B 124.200       
  Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,26%) B 244.200       
            
2 Kosten dienstreizen - abonnementen OV L -27.000 -27.000 -27.000 -27.000 
  Sinds de start van de GR BAR is het aantal 

medewerkers toegenomen. Met als gevolg dat 
ook de uitgaven voor dienstreiskosten door 
gebruikmaking van de businesscards (OV-
abonnementen) zijn toegenomen.  
Hiervoor worden  - volgens afspraak - de 
gemeentelijke bijdragen verhoogd. 

  

      
  Verhoging bijdrage Barendrecht (39,26%) B 10.600 10.600 10.600 10.600 
  Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,48%) B 5.500 5.500 5.500 5.500 
  Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,26%) B 10.900 10.900 10.900 10.900 
            
3 Vergoeding dienstreiskosten - 

kilometervergoeding 
 
L -35.000 -35.000 -35.000 -35.000 

  Sinds de start van de GR BAR is het aantal 
medewerkers toegenomen.  Met als gevolg dat 
ook de uitgaven voor dienstreizen 
(kilometervergoeding) zijn toegenomen.  
Hiervoor worden  - volgens afspraak - de 
gemeentelijke bijdragen verhoogd. 

        

  Verhoging bijdrage Barendrecht (39,26%) B 13.700 13.700 13.700 13.700 
  Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,48%) B 7.200 7.200 7.200 7.200 
  Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,26%) B 14.100 14.100 14.100 14.100 
    

 
        



 

 

7 

 

Nr Toelichting L/B 2018 2019 2020 2021 
4 Volumegroei Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo) en Participatie 
L -1.274.200       

  De aanwezige caseload bij Wmo en 
Participatie neemt toe door een toename van 
klantbestanden. Voor de Wmo-meldingen is 
het aantal te verwerken mutaties in 2017 ten 
opzichte van 2016 met 16% gestegen, het 
aantal meldingen is met 13% gestegen. Deze 
trend zet zich door naar 2018. Hierdoor 
worden de wettelijke termijnen van 6 weken 
mogelijk niet meer gehaald bij de Wmo en kan 
geen gehoor worden gegeven aan de oproep 
van de accountant om meer regie op de 
controle van de geleverde prestatie te voeren. 
Separaat naast deze tussenrapportage worden 
(zijn) er voor dit onderwerp aparte 
raadsvoorstellen voor de gemeenteraden 
opgesteld waarin de verdeling van deze 
budgetaanvraag over de gemeenten nader 
wordt uitgewerkt, mede omdat op dit aspect 
niet gewacht kan worden tot bestuurlijke 
besluitvorming plaatsvindt over de eerste 
tussenrapportage van 2018. 
In deze tussenrapportage worden incidenteel 
de financiële gevolgen voor 2018 verwerkt. Er 
wordt ook incidenteel budget aangevraagd 
voor 2019, dat is verwerkt in de begroting 
2019. 
Hiervoor worden  - volgens afspraak - de 
gemeentelijke bijdragen verhoogd, waarbij 
voor de verdeling is uitgegaan van de 
integratie-uitkering sociaal domein uit het 
gemeentefonds. 

          

  Verhoging bijdrage Barendrecht B 286.100       
  Verhoging bijdrage Albrandswaard B 293.100       
  Verhoging bijdrage Ridderkerk  B 695.000       
              
  II. Nieuwe en gewijzigde taken           
5 Verdere transformatie 3D's L -1.772.100       
  Voor 2018 is de versterking van de 

bedrijfsvoering van de 3 D’s cruciaal om 
daarna effectief te kunnen transformeren, 
handhaven en in control te blijven. Onder de 
versterking van de bedrijfsvoering vallen ook 
maatregelen om het management tijdelijk te 
versterken en een integrale toegang vorm te 
geven (€ 250.000). Het wegnemen van deze 
maatregelen levert een risico op voor de 
slagkracht van het MT en daarmee de sturing 
op het domein. Hieronder scharen wij ook niet 
beïnvloedbare frictiekosten, maximaal  
€ 468.000 (de hypotheek uit het verleden). Net 
als bij punt 2 worden voor dit punt aparte 
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Nr Toelichting L/B 2018 2019 2020 2021 
raadsvoorstellen voor de gemeenteraden 
opgesteld. 
In deze tussenrapportage worden incidenteel 
de financiële gevolgen voor 2018 verwerkt. Er 
wordt ook incidenteel budget aangevraagd 
voor 2019, dit is verwerkt in de begroting 2019. 
Voor deze uitgaven worden hogere bijdragen 
van de gemeenten gevraagd. 

  Verhoging bijdrage Barendrecht (39,26%) B 695.700       
  Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,48%) B 363.000       
  Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,26%) B 713.400       
              
6 Informatieveiligheid L -315.000       
  Gemeenten beschikken over uiterst gevoelige 

informatie van burgers en hebben zowel de 
wettelijke als morele plicht daar zorgvuldig 
mee om te gaan. De colleges van 
burgemeesters en wethouders dragen als 
eigenaar van gemeentelijke 
informatieprocessen en (informatie)systemen 
de politieke verantwoordelijkheid voor een 
passend niveau van informatieveiligheid en 
privacybescherming. Het beleidsterrein 
informatieveiligheid en privacybescherming is 
niet zozeer een technisch of juridisch 
vraagstuk, als wel een organisatievraagstuk. 
Persoonsgegevens zijn immers te vinden in elk 
proces binnen elk domein. Zowel op 
concernniveau (centraal) als op 
afdelingsniveau (decentraal). Dit maakt het 
werkveld erg breed en de werkzaamheden 
uiteenlopend. 
In deze tussenrapportage zijn incidenteel de 
gevolgen voor 2018 verwerkt. De structurele 
gevolgen zijn opgenomen in de begroting 
2019. 
Voor deze uitgaven worden hogere bijdragen 
van de gemeenten gevraagd. 

          

  Verhoging bijdrage Barendrecht (39,26%) B 123.700       
  Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,48%) B 64.500       
  Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,26%) B 126.800       
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Nr Toelichting L/B 2018 2019 2020 2021 
7 Verruimen sportvrijstelling 

De btw-vrijstelling op sport zal vanaf 1 januari 
2019 worden verruimd. Dat houdt in dat deze 
vrijstelling van toepassing zal zijn op alle 
organisaties zonder winstoogmerk die zich 
bezighouden met het geven van gelegenheid 
tot sportbeoefening.  
Dit lijkt positief, maar het heeft een direct 
nadelig effect omdat de btw die betaald 
is/wordt niet meer kan worden teruggevraagd 
van de belastingdienst. Daarnaast ontstaat ook 
een indirect effect, een deel van de reeds 
teruggevraagde btw op de aanschaf van de 
accommodaties gedurende de afgelopen jaren 
moet namelijk worden herzien. Voor het 
vaststellen van het btw-nadeel van de 
gemeenten is incidenteel extra capaciteit en 
speciale fiscale expertise nodig. Naar 
verwachting komt er in september duidelijkheid 
over een eventuele compensatieregeling 
vanuit het Rijk. 
Dit gaat om incidentele lasten in 2018. 
Voor deze uitgaven worden hogere bijdragen 
van de gemeenten gevraagd, waarbij een 
3:2:1-verdeling is gevolgd, die rekening houdt 
met de complexiteit en de daarmee 
samenhangende tijdsbesteding per gemeente. 

L -135.000       

  Verhoging bijdrage Barendrecht  B 67.500       
  Verhoging bijdrage Albrandswaard  B 45.000       
  Verhoging bijdrage Ridderkerk  B 22.500       
              
  III. Ambitie versus middelen           
8 Beveiligers met receptietaken L -125.000       
  In verband met de ervaren veiligheid van 

medewerkers en bezoekers is besloten 
beveiligers in te huren.  
In deze tussenrapportage worden de gevolgen 
voor 2018 incidenteel verwerkt. De structurele 
gevolgen zijn opgenomen in de begroting 
2019. 
Voor deze uitgaven worden hogere bijdragen 
van de gemeenten gevraagd. 
In de begroting 2019 staat geschreven dat het 
een keuze is van het nieuwe bestuur om deze 
post in de begroting 2019 te laten staan of dat 
andere keuzes gemaakt worden. 

          

  Verhoging bijdrage Barendrecht (39,26%) B 49.100       
  Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,48%) B 25.600       
  Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,26%) B 50.300       
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Nr Toelichting L/B 2018 2019 2020 2021 
9 Klantencontactcentrum 1 (KCC 1)  L -210.000       
  De uitgaven voor inhuur bij het KCC worden al 

langere tijd gemaakt, echter hiervoor zijn geen 
middelen meer beschikbaar. Als hierover op 
korte termijn geen besluit wordt genomen zal 
de reeds bestaande inhuur zo snel mogelijk 
moeten worden afgebouwd en dan zullen de 
wachttijden voor de burgers per direct gaan 
oplopen. 
In deze tussenrapportage worden de gevolgen 
voor 2018 incidenteel verwerkt. De structurele 
gevolgen zijn opgenomen in de begroting 
2019. 
Voor deze uitgaven worden hogere bijdragen 
van de gemeenten gevraagd. 
In de begroting 2019 staat geschreven dat het 
een keuze van het nieuwe bestuur is om deze 
post in de 1e tussenrapportage 2018 én in de 
begroting 2019 te laten staan of dat andere 
keuzes gemaakt worden. 

          

  Verhoging bijdrage Barendrecht (39,26%) B 82.400       
  Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,48%) B 43.000       
  Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,26%) B 84.600       
              

10 Strategisch business adviseurs domein 
financiën 

L -250.000       

  In het verbeterplan Financiën is € 250.000 voor 
4 jaar beschikbaar gesteld om een 
ontwikkeling te kunnen maken. Hiervoor is 
geen extra budget gevraagd aan de 
gemeenten. Dit bedrag is de afgelopen jaren 
betaald uit het tijdelijke overschot bij de  
kapitaallasten. De nieuw gecreëerde functie 
van Strategisch Business Adviseur voldoet aan 
de behoeften van de wethouders. Bij de 
evaluatie van het domein in november 2017 is 
dit nogmaals gebleken. Daarnaast is het 
domein Financiën vanaf de start van de BAR-
samenwerking belast met het opstellen van de 
P&C-producten van een ‘vierde’ bedrijf: de GR 
BAR. Dit vergt een substantieel tijdsbeslag.  
In deze tussenrapportage worden de gevolgen 
voor 2018 incidenteel verwerkt. De structurele 
gevolgen zijn opgenomen in de begroting 
2019. 
Voor deze uitgaven worden hogere bijdragen 
van de gemeenten gevraagd, waarbij is 
uitgegaan van een 1:1:1 - verdeling 
In de begroting 2019 staat geschreven dat het 
een keuze van het nieuwe bestuur is om deze 
post in de begroting 2019 te laten staan of dat 
andere keuzes gemaakt worden. 

          

  Verhoging bijdrage Barendrecht  B 83.300       
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Nr Toelichting L/B 2018 2019 2020 2021 
  Verhoging bijdrage Albrandswaard  B 83.300       
  Verhoging bijdrage Ridderkerk  B 83.400       
              

11 Concern Control L -100.000       
  Op 2 februari 2018 heeft het dagelijks bestuur 

van de GR BAR ingestemd met de tijdelijke 
vervanging van een langdurig zieke 
medewerker bij de afdeling Concern Control. 
Omdat het team zowel qua capaciteit als in 
budgettaire omvang zeer beperkt is, is er geen 
ruimte om het werk binnen het bestaande team 
of budget op te vangen.  
Voor deze uitgaven worden van de gemeenten 
hogere bijdragen gevraagd. 

          

  Verhoging bijdrage Barendrecht (39,26%) B 39.300       
  Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,48%) B 20.500       
  Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,26%) B 40.200       
            
  IV. Mutaties op basis van nieuwe informatie 

en verschuivingen tussen de  begrotingen 
van de GR BAR en de gemeenten 

          

12 Afdeling Mens & Werk - personeel van derden L 40.000 40.000 40.000 40.000 
  Dit betreft een budgetoverheveling van de GR 

BAR naar Ridderkerk. 
In verband met een teruglopende instroom bij 
de afdeling ‘Mens & Werk’ binnen de GR BAR 
kan deze afdeling de uit het bestek van 
Ridderkerk gehaalde werkzaamheden voor 
groenonderhoud  niet meer uitvoeren. Deze 
werkzaamheden moeten weer meegenomen 
worden in het bestek van Ridderkerk. dit gaat 
om € 40.000. Vanuit de afdeling ‘Mens & Werk’ 
wordt dit budget overgebracht naar de 
gemeente Ridderkerk.  
(dit werkt per saldo voor beide begrotingen 
budgettair neutraal uit) 

          

  Verlaging bijdrage Ridderkerk  B -40.000 -40.000 -40.000 -40.000 
              

13 Afdeling accommodatiebeheer - loonkosten L -75.000 -160.000 -160.000 -160.000 
  De afdeling Accommodatiebeheer heeft al 

langer te maken met een bezettingstekort. In 
Barendrecht is het aantal accommodaties 
gegroeid. Daarnaast is ook de complexiteit van 
accommodaties toegenomen. De budgetten 
voor het onderhoud zijn de afgelopen jaren 
verhoogd, maar de personele capaciteit niet. 
Het tekort aan personeel heeft een structureel 
karakter gekregen en frustreert de dagelijkse 
uitvoering en het planmatige onderhoud. 
Besloten is het personeelsbestand zodanig 
aan te passen dat de taken van de afdeling 
uitgevoerd kunnen worden conform de 
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Nr Toelichting L/B 2018 2019 2020 2021 
vastgestelde beleidskaders. De lasten in 2018 
zijn € 75.000 en vanaf 2019 € 160.000 per 
jaar. De formatie-uitbreiding wordt gedekt door 
een hogere bijdrage van de gemeente 
Barendrecht (collegebesluit Barendrecht 10 
april 2018). 

  Verhoging bijdrage Barendrecht  B 75.000 160.000 160.000 160.000 
              

14 Afdeling Advies en programmering Beheer en 
Onderhoud - loonkosten (budget riolering) 

L -150.000 -150.000 -150.000 -150.000 

  Dit betreft een budgetoverheveling van de drie 
gemeenten naar de GR BAR. 
Door de BAR-samenwerking vallen de 
onderhouds- en advieskosten voor riolering bij 
de drie gemeenten lager uit dan begroot.  
In de gemeentebegrotingen zijn kosten begroot 
voor het inhuren van aannemers voor 
onderhoudsklussen. Ook zijn er kosten begroot 
voor externe adviseurs voor riooltechnische 
adviezen. Maar de praktijk is dat die 
werkzaamheden worden uitgevoerd door 
medewerkers van de GR BAR. De uitgaven 
zitten dus in de BAR-begroting en daardoor 
zijn de uitgaven bij de gemeenten lager. 
Daarom worden nu vanuit de drie gemeenten 
budgetten voor riolering overgebracht naar de 
GR BAR ter dekking van deze salariskosten. 

          

  Verhoging bijdrage Barendrecht  B 60.000 60.000 60.000 60.000 
  Verhoging bijdrage Albrandswaard  B 30.000 30.000 30.000 30.000 
  Verhoging bijdrage Ridderkerk  B 60.000 60.000 60.000 60.000 
              

15 Afdeling advies Maatschappij - loonkosten L -50.000 -50.000 -50.000 -50.000 
  Voor de gemeente Ridderkerk is een 

cultuurregisseur aangenomen. Hiervoor wordt 
van Ridderkerk een bijdrage ontvangen. 

          

  Verhoging bijdrage Ridderkerk  B 50.000 50.000 50.000 50.000 
              

16 Afdeling advies Maatschappij - loonkosten L -93.500 -93.500 -93.500 -93.500 
  In Ridderkerk is het beheer en de exploitatie 

van de 15 sportaccommodaties begin 2018 
gegund aan de Stichting Sport en Welzijn. 
Vanuit het aanbestedingsvoordeel wordt 
structureel budget beschikbaar gesteld voor de 
invulling van een Accounthouder beheer en 
exploitatie sportaccommodaties. Dit wordt 
verzorgd binnen de GR BAR en hiervoor wordt 
van Ridderkerk een bijdrage ontvangen. 

          

  Verhoging bijdrage Ridderkerk  B 93.500 93.500 93.500 93.500 
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Nr Toelichting L/B 2018 2019 2020 2021 
17 Afdeling advies Ruimte - loonkosten L -155.700 -60.000 -60.000 -60.000 

  Dit betreft de inzet van een aantal 
medewerkers binnen de GR BAR waarvoor de 
gemeenten Albrandswaard en Ridderkerk 
middelen beschikbaar hebben gesteld aan de 
GR BAR. Het betreft voor Ridderkerk: een 
stedenbouwkundige & assistent stedenbouw 
voor het Integraal Accommodatie Plan en de 
Omgevingsvisie, een stedenbouwkundige voor 
het project Centrum Ridderkerk en een 
programmamanager regionaal programma 
duurzaamheid bedrijventerrein Nieuw-
Reijerwaard. Voor Albrandswaard betreft het 
een projectleider ruimtelijke ordening en 
marktinitiatieven. Deze laatste is structureel, 
de overige zijn incidenteel in 2018. 

         

  Verhoging bijdrage Albrandswaard  B 60.000 60.000 60.000 60.000 
  Verhoging bijdrage Ridderkerk  B 95.700 0 0 0 
            

18 Regionale samenwerking duurzaamheid - 
personeel van derden 

L 
-50.000 

      

  Ten behoeve van de gemeente Ridderkerk 
wordt de formatie voor duurzaamheid 
incidenteel voor 2018 uitgebreid met € 50.000. 
Hiervoor wordt van Ridderkerk een bijdrage 
ontvangen. 

        

  Verhoging bijdrage Ridderkerk  B 50.000       
           

19 Loonkosten afdelingen Toezicht en 
Handhaving en Facilitaire zaken / Voorziening 
personeel 

L 124.000 27.000     

  In de rekening 2017 is een voorziening 
personeel gevormd voor de financiële 
consequenties van de afspraken die met een 
aantal medewerkers zijn gemaakt over 
vervroegde pensionering en begeleide 
uitdiensttreding. Die financiële consequenties 
zijn door het vormen van de voorziening in één 
keer ten laste van 2017 gekomen. Dit op 
voorspraak van onze accountant. De 
betreffende uitgaven lopen tot en met mei 
2019. Echter, die uitgaven zijn ook opgenomen 
in de reguliere begroting 2018. Deze - door het 
vormen van de voorziening - nu dubbele 
ramingen worden afgeraamd en via de 
gemeentelijke bijdragen teruggegeven aan de 
gemeenten. 

        

  Verlaging bijdrage Barendrecht (39,26%) B -48.700 -10.600     
  Verlaging bijdrage Albrandswaard (20,48%) B -25.400 -5.500     
  Verlaging bijdrage Ridderkerk (40,26%) B -49.900 -10.900     
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Nr Toelichting L/B 2018 2019 2020 2021 
20 Omgevingswet L 356.300 -143.000 -282.000 -49.000 

  In 2017 heeft de Tweede Kamer besloten om 
de inwerkingtreding van de Omgevingswet uit 
te stellen naar 1 januari 2021, waarmee de 
invoeringsdatum 1,5 jaar opschuift. De 
uitvoering van het programma is hierop 
aangepast door de opgave opnieuw te plannen 
voor deze langere periode, waarbij de 
beschikbare jaarlijkse budgetten worden 
aangepast. 
Met het toegezegde programmabudget kan 
ondanks de langere periode het vastgestelde 
programma worden uitgevoerd. Het restant ad 
€ 141.000 uit 2017 is meegenomen in deze 
herverdeling van het programmabudget over 
de jaarschijven 2018 t/m 2021. (zie hierna bij 
de doorgeschoven prestaties) 
Na de herverdeling zijn de volgende budgetten 
beschikbaar: 
2018: € 270.000 
2019: € 328.000 
2020: € 328.000 
2021: €   95.000 
(Bij de verdeling over de gemeentelijke bijdragen wordt 
nog opgemerkt dat Albrandswaard en Ridderkerk al eerder 
structureel middelen  beschikbaar hadden gesteld voor de 
Omgevingswet. In Barendrecht gebeurt dat in de 1e 
tussenrapportage 2018 en de Voorjaarsnota 2019. Onder 
voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring in Barendrecht is 
dit al verwerkt in deze tussenrapportage van de GR BAR) 

  

      
   Verlaging en verhogingen bijdrage 

Barendrecht  
B -142.500 132.000 132.000 38.000 

  Verlaging en verhogingen bijdrage 
Albrandswaard 

B -72.300 4.000 53.000 3.000 

  Verlaging en verhogingen bijdrage Ridderkerk B -141.500 7.000 97.000 8.000 
            

21 V. Drie doorgeschoven prestaties         
  In de rekening 2017 van de GR BAR zaten drie 

zogeheten door te schuiven prestaties. Die 
posten sloten met overschotten omdat de 
afgesproken werkzaamheden nog niet volledig 
waren uitgevoerd en doorschuiven naar 2018.  
Maar de afspraak is dat de GR BAR geen 
budget mag doorschuiven naar volgende jaren. 
Ieder jaar wordt het rekeningsaldo verrekend 
met de gemeenten / de gemeentelijke 
bijdragen.  
Om het toch mogelijk te maken de door de 
raden beschikbaar gestelde budgetten ook in 
2018 te kunnen gebruiken is aan de 
gemeenten gevraagd bij hun jaarrekeningen 
deze drie overschotten als doorgeschoven 
prestaties te behandelen en door te schuiven 
naar 2018.  Dan schuift het overschot via de 
resultaatbestemming bij de rekeningen 2017 
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Nr Toelichting L/B 2018 2019 2020 2021 
van de gemeenten door naar 2018 en kunnen 
ze het in 2018 opnieuw ter beschikking stellen 
aan de GR BAR. Dat gebeurt in deze 1e 
tussenrapportage 2018. 

  Het gaat om de volgende drie posten:         
a Implementatie van de Omgevingswet L -141.300       
  Verhoging bijdrage Barendrecht  B 56.500       
  Verhoging bijdrage Albrandswaard  B 28.300       
  Verhoging bijdrage Ridderkerk  B 56.500       
             
b Resultaatgerichte inkoop jeugdzorg L -147.400       
  Verhoging bijdrage Barendrecht  B 58.800       
  Verhoging bijdrage Albrandswaard  B 29.600       
  Verhoging bijdrage Ridderkerk  B 59.000       
             
c Afvalbeleidsplan Ridderkerk (betreft alleen de 

gemeente Ridderkerk).  
L -35.000       

  Verhoging bijdrage Ridderkerk  B 35.000       
            
  VI. Verzamelpost kleine mutaties         

22 Voor de tussenrapportages  geldt een 
rapportagegrens van € 25.000. Toch volgt 
hieronder een aantal posten die daaronder 
blijven, maar die toch zijn opgenomen. 
Sommige betreffen de uitvoering van B&W-
besluiten. En bij andere gaat er geld van de 
gemeenten naar de GR BAR en voor een goed 
budgetbeheer is het noodzakelijk dat goed in 
beeld te hebben. Omdat het kleine posten zijn 
worden ze gecomprimeerd in deze 
verzanelpost opgenomen. 

          

a Informatiemanagement - zorgmail L -5.400 -5.400 -5.400 -5.400 
  De drie colleges hebben ingestemd met de 

introductie en het gebruik van Zorgmail. Dit 
introduceert veilig elektronisch 
berichtenverkeer met huisartsen en andere 
zorgprofessionals, vereenvoudigt de 
uitwisseling van cliëntgegevens, vermindert 
administratieve lasten en er wordt beter 
voldaan aan de Europese privacywetgeving. 
Hiervoor wordt van de drie gemeenten een 
bijdrage ontvangen op basis van de 
afgesproken procentuele verdeelsleutel. 

          

b Afdeling verstrekkingen maatschappij - 
personeel van derden 

L -18.800       

  Er wordt budget overgeheveld vanuit de drie 
gemeenten naar de GR BAR om tijdelijke 
ondersteuning op het gebied van administratie 
en preventie voor de schulddienstverlening te 
bekostigen. (hiervoor wordt van de drie 
gemeenten een bijdrage ontvangen en per 
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Nr Toelichting L/B 2018 2019 2020 2021 
saldo werkt het voor alle vier de begrotingen 
budgettair neutraal uit) 

c Vennootschapsbelasting L 24.000 0 24.000 24.000 
  Op dit moment is de door de GR BAR 

verschuldigde vennootschapsbelasting begroot 
op € 55.000. Op basis van de meest recente 
gegevens (de definitieve aangifte Vpb 2016) 
kan dit worden verlaagd naar € 21.000. Dit 
betekent een structureel voordeel van  
€ 34.000. 
Voor de inhuur van externe expertise is er 
jaarlijks € 15.000 begroot. Op basis van de 
laatste verwachtingen wordt dit structureel met 
€ 10.000 bijgeraamd en incidenteel in 2019 
met € 34.000. De jaarlijkse verhoging van  
€ 10.000 is nodig om het reguliere 
aangifteproces goed te laten begeleiden en in 
2019 is er naar  verwachting veel afstemming 
met de belastingdienst nodig. Deze (per saldo 
een) meevaller wordt verrekend 
(teruggegeven) via de gemeentelijke bijdragen. 

        

d Afdeling Materieel - onderhoud 
gereedschappen 

L -3.900 -4.100 -4.100 -4.100 

  Dit betreft een budgetoverheveling van 
Albrandswaard naar de GR BAR. 
Het materieel van de drie gemeenten is 
ondergebracht bij de GR BAR. Bij de 
gemeente Albrandswaard is destijds het 
budget voor onderhoud van gereedschappen 
voor de openbare ruimte blijven staan. In deze 
tussenrapportage wordt dat alsnog 
overgebracht naar de GR BAR. 
(dit wordt verrekend met de bijdrage van 
Albrandswaard en werkt per saldo voor beide 
begrotingen budgettair neutraal uit) 

          

e Afdeling Mens & Werk - personeel van derden L 21.000 21.000 21.000 21.000 
  Dit betreft een budgetoverheveling van de GR 

BAR naar Albrandswaard. 
In verband met een teruglopende instroom bij 
de afdeling ‘Mens & Werk’ binnen de GR BAR 
kan deze afdeling de uit het bestek van 
Albrandswaard gehaalde werkzaamheden voor 
straatreiniging niet meer uitvoeren. Deze 
werkzaamheden moeten weer meegenomen 
worden in het bestek van Albrandswaard. De 
kosten bedragen € 21.000. Vanuit de afdeling 
‘Mens & Werk’ wordt dit budget overgebracht 
naar de gemeente Albrandswaard. 
(dit wordt verrekend met de bijdrage van 
Albrandswaard en werkt per saldo voor beide 
begrotingen budgettair neutraal uit) 
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Nr Toelichting L/B 2018 2019 2020 2021 
f Afdeling vakondersteuning Maatschappij - 

loonkosten 
L -3.000 -3.000 -3.000 -3.000 

  Albrandswaard stelt structureel € 3.000 
beschikbaar voor de uitvoering van de nieuwe 
regeling schoolkosten voortgezet onderwijs ten 
behoeve van armoedebestrijding onder 
kinderen. De uitvoering wordt verzorgd door de 
GR BAR. Hiervoor wordt van de gemeente 
Albrandswaard een bijdrage ontvangen. 

          

g Afdeling Materieel - brandstof en olie 
voertuigen 

L -11.000 -11.000 -11.000 -11.000 

  Dit betreft een budgetoverheveling van 
Ridderkerk naar de GR BAR. 
Het materieel van de drie gemeenten is 
ondergebracht bij de GR BAR. Bij de 
gemeente Ridderkerk is destijds (bij de 
oprichting van de GR BAR) het budget voor de 
brandstoffen van de voertuigen bij de 
begraafplaatsen blijven staan. In deze 
tussenrapportage wordt dat alsnog 
overgebracht naar de GR BAR. 
(dit wordt verrekend met de bijdrage van 
Ridderkerk en werkt per saldo voor beide 
begrotingen budgettair neutraal uit) 

          

h Afdeling Materieel - onderhoud zoutstrooiers L -16.600 -16.600 -16.600 -16.600 
  Dit betreft een budgetoverheveling van 

Ridderkerk naar de GR BAR. 
Het materieel van de drie gemeenten is 
ondergebracht bij de GR BAR. Bij de 
gemeente Ridderkerk is destijds (bij de 
oprichting van de GR BAR) het budget voor 
het onderhoud van de zoutstrooiers blijven 
staan. In deze tussenrapportage wordt dat 
alsnog overgebracht naar de GR BAR. 
(dit wordt verrekend met de bijdrage van 
Ridderkerk en werkt per saldo voor beide 
begrotingen budgettair neutraal uit) 

          

i Afdeling frontoffice - loonkosten L -23.000 -23.000 -23.000 -23.000 
  Dit betreft de structurele invulling van de rol 

van een gastheer in de huiskamer van het 
gemeentehuis van Ridderkerk. Hiervoor wordt 
van Ridderkerk een bijdrage ontvangen. 

          

              
  Bijdrage Barendrecht  B 200 2.100 -7.300 -7.300 
  Bijdrage Albrandswaard  B -14.100 -12.800 -17.700 -17.700 
  Bijdrage Ridderkerk  B 50.600 52.800 43.100 43.100 
              

  Totaal    0 0 0 0 
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2. Uren verrekenen BAR - rapportage 2018 januari t/m februari 
Uren schrijven 
Om te bepalen in welke mate er voor de maatwerkpakketten voor de afzonderlijke gemeenten is 
gewerkt, is met ingang van 2014 het uren schrijven ingevoerd. Dit is puur bedoeld om in beeld te 
brengen of iemand uren heeft gemaakt voor een afzonderlijke gemeente of voor de GR BAR 
gezamenlijk. Als er voor een afzonderlijke gemeente is gewerkt, betreft het maatwerk, voor de GR 
BAR is het standaard werk. Deze verdeling wordt vervolgens gebruikt voor een jaarlijkse afrekening 
tussen de gemeenten. 
In deze tussenrapportage zijn de gegevens over de eerste twee maanden van 2018 opgenomen. 
Het verschil in besteding van uren tussen standaard (kolom BAR) en maatwerk (kolommen B, A en R) 
ziet er als volgt uit: 

Periode: 

Te besteden uren t/m periode standaard
BAR Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk

BBO/RT 478                1.826        3.585              2.778      8.667                 
Concerncontrol 2.242             -           -                  -         2.242                 
Domein BAR@Work 33.164           62             56                   1.524      34.805               
Domein Beheer & Onderhoud 25.258           6.713        2.239              4.715      38.926               
Domein Financien 7.419             940           725                 1.692      10.776               
Domein Maatschappij 12.320           8.639        5.282              10.779    37.020               
Domein Publiek 16.192           430           -                  -         16.622               
Domein Ruimte 1.783             9.656        3.699              7.498      22.636               
Domein Strategie 1.291             1.253        242                 1.619      4.404                 
Domein Veiligheid 10.745           1.054        658                 967        13.424               
Eindtotaal 110.893          30.572      16.486             31.571    189.522             

59% 16% 9% 17%
Geen rekening gehouden met eventuele pieken in seizoenen, vakantieperiode, hoger of lager gemiddeld ziekteverzuim etc.

Geschreven uren t/m periode standaard
BAR Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk

BBO/RT 478                1.826        3.585              2.778      8.667                 
Concerncontrol 2.242             -           -                  -         2.242                 
Domein BAR@Work 33.164           62             56                   1.524      34.805               
Domein Beheer & Onderhoud 25.258           6.713        2.239              4.715      38.926               
Domein Financien 7.715             701           960                 1.504      10.880               
Domein Maatschappij 12.320           8.639        5.282              10.779    37.020               
Domein Publiek 16.192           430           -                  -         16.622               
Domein Ruimte 2.219             8.912        3.710              8.002      22.844               
Domein Strategie 2.641             440           39                   1.285      4.404                 
Domein Veiligheid 10.745           1.054        658                 967        13.424               
Eindtotaal 112.976          28.775      16.530             31.553    189.834             

60% 15% 9% 17%

Verschil te besteden en daad-
werkelijk geschreven 2.082             -1.796       44                   -18         312                    
correctie teveel geschreven uren -186               -47           -27                  -52         -312                   
Afwijking op totaalniveau in 
uren 1.897             -1.843       17                   -70         

maatwerk

maatwerk

jan. t/m feb. 2018

TOTAAL

TOTAAL

exclusief verrekening op basis 
van aantallen cliënten
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Toelichting 
Er wordt bij de te besteden uren uitgegaan van een gemiddeld aantal productieve uren per fte van 
1.450 per jaar. In de praktijk kan het voorkomen dat er minder uren geschreven zijn, bijvoorbeeld 
doordat iemand op vakantie was of ziek was. Deze uren worden in een correctieregel meegenomen 
en voorlopig naar rato van de wel gemaakte uren verdeeld over de vier bedrijven. Uiteindelijk zal op 
jaarbasis een compleet beeld te maken zijn.  
De uren die meer of minder aan maatwerk voor een gemeente besteed zijn worden verrekend met 
de betreffende gemeente. De uren die in plaats van aan maatwerk extra aan gezamenlijke BAR-
projecten zijn besteed (onder de kolom BAR), worden volgens de afgesproken verdeelsleutel in 
rekening gebracht bij de drie gemeenten.  
 
De eerste maanden van 2018 laten eenzelfde beeld zien als in de voorgaande perioden en jaren: er is 
meer gezamenlijk aan BAR-brede projecten besteed en er zijn minder uren besteed aan projecten 
voor Barendrecht. 
 
Verdeelsleutel 
Voor het verrekenen van de standaard werkzaamheden is een verdeelsleutel afgesproken op basis 
van de ingebrachte budgetten. Dit percentage wordt jaarlijks opnieuw berekend op basis van de op 1 
januari van het betreffende jaar ingebrachte budgetten. 
 
Voor het jaar 2018 is de verdeelsleutel als volgt: 
Barendrecht 39,26% 
Albrandswaard 20,48% 
Ridderkerk 40,26% 
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3. Prestatiegegevens kwartaal 1 2018   
Bij de herijking van de doelstellingen van de GR BAR in 2016 zijn op drie hoofdthema’s 
prestatieafspraken gemaakt: we bieden excellente dienstverlening, tegen acceptabele kosten met 
een kwalitatief deskundige en robuuste organisatie. Deze doelstellingen zijn vertaald in elf 
prestatieafspraken, die zijn onderverdeeld in zeventien indicatoren.  
 
Over de voortgang van deze indicatoren wordt gerapporteerd in de planning & controlcyclus 
(tussenrapportage en jaarstukken). In deze tussenrapportage zijn de resultaten van het eerste 
kwartaal 2018 opgenomen. Niet alle indicatoren hebben kwartaalcijfers, sommige worden eenmaal 
per jaar gemeten. 
In de grafieken is met een blauwe lijn opgenomen wat onze norm is. In een aantal gevallen zien we 
deze lijn veranderen van 2016 naar 2017, omdat voor 2017 de norm scherper is gesteld. 
Omdat in het ene geval boven de norm-lijn blijven het streven is en in het andere geval juist onder de 
lijn blijven, is de realisatie weergegeven met een gekleurde lijn. “groen” wil zeggen dat de norm 
wordt gehaald, “oranje” wil zeggen dat de norm (nog) niet wordt gehaald. Wanneer de realisatie van 
de norm echt fors achter blijft, is de lijn in “rood” weergegeven. 
 

 

  
 

 

 

 
 

       
landelijk

norm gem.
Barendrecht

Ridderkerk

Waardering algehele dienstverlening 
(Waarstaatjegemeente.nl)

7,5

7,1

6,9

6,7
Albrandswaard 6,8

realisatie
2017
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Indicator Norm 2017 Realisatie 
2015 

Realisatie 
2016 

Realisatie 
2017 

Realisatie 
2018 
KW1 

  

Waardering algehele dienstverlening     

(Waarstaatjegemeente.nl) 

>7,5 (eigen 
norm) 
gem.  
Gemeenten: 
6,7  

7,1 (BD) 6,9 (RK) 
7,1 (BD) 
6,9 (RK) 
6,8 (AW) 

n.v.t. 

 

Tevredenheid cliënten Wmo/werk en  

inkomen/jeugdhulp  
7,0 - 6,8 n.n.b. n.v.t. 

 

Wachttijd aan de telefoon <30 sec. - - 28 35 

 

Wachttijd aan de balie (met afspraak) 90%  < 5 
min. - - 75% 92% 
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Uitleg 
Bovenstaande indicatoren zijn afkomstig uit de in maart 2016 door het algemeen bestuur van de GR 
BAR vastgestelde notitie “Herijking BAR doelstellingen”. De drie hoofddoelstellingen van de GR BAR, 
te weten excellente dienstverlening, tegen acceptabele kosten met een kwalitatief deskundige en 

Betaaltermijn facturen  90% binnen 
30 dagen 86% 89% 91% 

 Geen 
gegevens 
beschik-

baar 

 

Afhandeltermijn bezwaarschriften  90% binnen 
12 weken 83% 73% 85% 88% 

 

Aanvragen Levensonderhoud (participatiewet) 

95% binnen 
termijn 

87% 84% 86% 91% 

 
Aanvragen Wmo 89% 96% 90% 87% 

 

Aanvragen WABO-vergunningen in ontw. in ontw. 98% - 

 

Subsidieaanvragen in ontw. in ontw. 88% 96% 

 

Meldingen openbare ruimte in ontw. in ontw. in ontw. in ontw. 

 

Budgetafwijking BAR-begroting op totaalniveau  < 1% 0,04% 0,03% -1,07% n.v.t. 

 

Taakstelling (ingeboekte 5 miljoen) wordt  

gerealiseerd 
100% 41% 72% 100% 100% 

 

Goedkeurende controleverklaring accountant 100% ja ja nee n.v.t. 

 

Percentage medewerkers zonder vervanger  <19% 15% 10,1% 10,5% n.v.t. 

 

Gemiddelde bezetting in fte per specifieke functie  >2,38 3,17 3,8 4,1 n.v.t. 

 

percentage specifieke functies >75% 77% 78% 77% n.v.t. 
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robuuste organisatie, zijn hierin vertaald naar zo concreet mogelijke prestatieafspraken. Aan deze 
prestatieafspraken zijn vervolgens meetbare indicatoren en normen gekoppeld: 
 
Doelstelling Prestatieafspraken Indicator 

Excellente dienst-
verlening 

De klant staat centraal voor ons. We zorgen voor kwalitatief 
goede producten met een goede service en persoonlijke 
benadering 

  Waardering algehele dienstverlening 
(Waarstaatjegemeente.nl)

  Tevredenheid cliënten Wmo/werk en 
inkomen/jeugdhulp (nulmeting vindt 
momenteel plaats)

We zorgen ervoor dat de wachttijd aan de telefoon zo kort 
mogelijk is   Wachttijd aan de telefoon

We zorgen ervoor dat de wachttijd aan de balie zo kort 
mogelijk is   Wachttijd aan de balie (met afspraak)

Onze leveranciers worden zo snel mogelijk betaald    Betaaltermijn facturen 

We handelen bezwaarschriften zo snel mogelijk af   Afhandeltermijn bezwaarschriften 

We beantwoorden alle klantvragen zo snel mogelijk  

  Afwikkeling klantvragen:

o Aanvragen Wet Werk & Bijstand 

o Aanvragen Wmo 

o Aanvragen vergunningen 

o Subsidieaanvragen 

o Meldingen openbare ruimte 

Acceptabele kosten 

We organiseren de samenwerking binnen de door de 
gemeenten beschikbaar gestelde budgetten. Uitgangspunt is 
een meerjarig sluitende exploitatie  

  Budgetafwijking BAR-begroting op 
totaalniveau 

We realiseren de ingeboekte taakstelling (10% bezuiniging)   Taakstelling (ingeboekte 5 miljoen) 
wordt gerealiseerd

We zorgen voor een transparante en getrouwe financiële 
administratie 

  Goedkeurende controleverklaring 
accountant GR BAR en drie gemeenten

Kwalitatief deskundige, 
robuuste organisatie  

We zorgen ervoor dat onverwacht vertrek of ziekte van een 
collega gemakkelijk kan worden opgevangen 

  Percentage medewerkers zonder 
vervanger 

  Gemiddelde bezetting in fte per 
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Doelstelling Prestatieafspraken Indicator 

specifieke functie 

We zorgen voor deskundigheid in de eigen organisatie   percentage specifieke functies

 
•  Waardering algehele dienstverlening (Waarstaatjegemeente.nl) 
Dit is een van de cijfers vanuit Waarstaatjegemeente.nl. Naast dit cijfer zijn er ook nog diverse 
andere die iets zeggen over de tevredenheid van de klant over de dienstverlening. Waar relevant 
zullen we deze ook vermelden. De norm was in 2016 7,2 en is voor 2017 opgehoogd naar 7,5. 
 
•  Tevredenheid cliënten Wmo/werk en inkomen/jeugdhulp  
De tevredenheid van cliënten in het sociaal domein wordt apart gemeten.  
 
•  Wachttijd aan de telefoon en wachttijd aan de balie  
We streven naar korte wachttijden. Voor telefonie is de norm in 2017 aangescherpt van 60 seconden 
naar 30 seconden. 
 
•  Betaaltermijn facturen  
We willen dat onze leveranciers zo snel mogelijk worden betaald. 
 
•  Afhandeltermijn bezwaarschriften  
We behandelen bezwaarschriften zo snel mogelijk. De norm is dat minimaal 90% van de 
bezwaarschriften binnen 12 weken is afgehandeld. 
 
•  Afwikkeling klantvragen 
Ook klantvragen, zoals aanvragen Wet Werk & Bijstand, Wmo, vergunningen, subsidieaanvragen en 
meldingen openbare ruimte willen we zo snel mogelijk beantwoorden. De norm voor deze vragen is 
ook verhoogd: in 2016 moest minimaal 90% van de vragen binnen de termijn behandeld zijn, voor 
2017 is dit 95%. 
 
•  Budgetafwijking BAR-begroting op totaalniveau  
Uitgangspunt is een meerjarig sluitende exploitatie, waarbij de afwijking in de jaarrekening ten 
opzichte van de begroting niet meer dan 1% mag zijn. 
 
•  Taakstelling (ingeboekte € 5 miljoen) wordt gerealiseerd 
Bij de start van de GR BAR is een taakstelling meegegeven door de drie gemeenten. Deze behelst een 
bezuiniging van € 5 miljoen op de totale kosten, die in drie jaar gerealiseerd moet worden (in 2017 
100%). 
 
•  Goedkeurende controleverklaring GR BAR en drie gemeenten 
We zorgen voor een getrouwe en transparante financiële administratie. De accountant geeft zijn 
oordeel bij de jaarrekening af middels een controleverklaring. 
 
•  Percentage medewerkers zonder vervanger  
Met medewerkers zonder vervanger worden medewerkers bedoeld die op hun afdeling als enige 
medewerker een specifieke functie vervullen. Zij hebben dus geen vervanger. Hoe minder 
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medewerkers zonder vervanger de organisatie heeft, hoe beter men in staat is ziekte en onverwacht 
vertrek (tijdelijk) op te vangen. 
 
•  Gemiddelde bezetting in fte per specifieke functie  
Medewerkers die conform het functiegebouw (HR21) dezelfde algemene functie hebben, maar 
werken op verschillende afdelingen, hebben over het algemeen niet dezelfde kennis en 
vaardigheden. Een adviseur bij personeelszaken heeft andere kennis en vaardigheden nodig dan een 
adviseur bij financiën. We kijken daarom ook naar de bezetting per specifieke functie. Hoe meer 
medewerkers er zijn in een bepaalde specifieke functie, hoe minder kwetsbaarheid er is op dat 
specifieke vakgebied. 
 
•  percentage specifieke functies 
Hoe meer specifieke functies er zijn, hoe meer deskundigheid en expertise er is in de organisatie. 
 
1e kwartaal 2018 
We hebben blijvend aandacht voor de indicatoren en waar nodig wordt actie ondernomen om de 
prestaties bij te sturen. Ook de indicatoren waarvan we op dit moment nog niet de norm halen, laten 
over het algemeen een stijgende lijn zien. Dit is overeenkomstig het landelijke beeld, waarbij de 
trend is dat resultaten  na de start van de samenwerking eerst afnemen en daarna toenemen. 
Daarnaast blijft het lastig om cijfers te vergelijken met eerdere jaren, omdat er externe factoren van 
invloed kunnen zijn. Bijvoorbeeld: vragen waarvoor inwoners naar het gemeentehuis komen zijn in 
de loop der jaren complexer geworden en vragen meer maatwerk. Hetzelfde geldt voor het 
behandelen van bezwaren. 
Daarnaast zegt een indicator niet altijd iets over de kwaliteit en waardering door de inwoners. 
Iemand die zonder afspraak bij de balie staat en snel en goed wordt geholpen zal een goede 
waardering hebben. Dit kan wel leiden tot een langere wachttijd dan 5 minuten bij de balie voor 
andere klanten met een afspraak. En omgekeerd: als iemand snel wordt geholpen, maar niet met het 
juiste antwoord is de afhandelingstermijn wel gehaald, maar zal de klant niet tevreden zijn.  
De prestatiegegevens moeten dus altijd met enige nuance worden bekeken. 
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4. Voortgang investeringsschema 2018    
 

Investeringen
begroting 

2018

doorge-
schoven 1e 
tussenrap-

portage 
2017

doorge-
schoven 2e 
tussenrap-

portage 
2017

overboeking 
jaarekening 

2017

investering-
en  begin 

2018

mutaties 
1e 

tussenrap-
portage  

2018

investering-
en 2018 na 

1e 
tussenrap-

portage  
2018

werkelijke 
uitgaven 

2018

restant 
geraamde 

investering-
en 2018

 Bestelwagen Citroën Berlingo 30.000 30.000 30.000 0 30.000
Pick up Volkswagen LT35 38.000 38.000 38.000 0 38.000
Bestelbus Volkswagen LT35A 38.000 38.000 38.000 0 38.000

1 Vervangen Stuer tractor M952H 2WD 0 49.500 49.500 0 49.500
RK2014 Landrover P93 48-VG-JB 14.100 14.100 14.100 0 14.100

1 Kleintransporter Leibus S816 0 49.000 49.000 0 49.000
1 Kleintransporter Leibus S817 0 49.000 49.000 0 49.000
2  Zoutoplosser 14.100 14.100 25.900 40.000 0 40.000
3 Aanhang zoutstrooier fietspaden-1 30.000 30.000 -30.000 0 0
3 Aanhang zoutstrooier fietspaden-2 30.000 30.000 -30.000 0 0

Calciumtank 40.000 40.000 40.000 0 40.000
Grote strooier 45.000 45.000 45.000 0 45.000
Kleine opzetstrooiers (3x) 90.000 90.000 90.000 0 90.000
Kleine padenstrooiers (2x) 20.000 20.000 20.000 0 20.000
Opzetstrooiers (2x) 57.900 57.900 57.900 0 57.900

4 Kleine opzetstrooier 1x 0 35.000 35.000 0 35.000
Schui f 36.400 36.400 36.400 0 36.400

5 Winterdienstmachines (8x) 0 215.000 215.000 0 215.000
6 Klein motori sch tuingereedschap 0 50.000 50.000 0 50.000
7 Ongekentekende voertuigen 0 90.000 90.000 26.000 64.000
8 Kolkenzuiger 0 225.000 225.000 0 225.000
9 Bromfietsen (6x) 0 21.000 21.000 0 21.000

Tractor begraafplaats 55.000 55.000 55.000 0 55.000
10 Investeringen begraafplaatsen 0 50.000 50.000 0 50.000

Vorkheftruck Werf Londen 30.000 30.000 30.000 24.500 5.500
Vervanging Citroen 30.000 30.000 30.000 0 30.000
Vervangen 3x Toyota Dyna 96.000 96.000 96.000 0 96.000
Totaal Materieel 0 0 609.500 85.000 694.500 799.400 1.493.900 50.500 1.443.400

Kantoorautomatisering specials 40.000 40.000 40.000 25.400 14.600
Uitbreiding storage BAR dubbel data centre 100.000 100.000 -20.000 80.000 0 80.000

11 Nieuwe telefooncentrale 100.000 100.000 -100.000 0 0
12 Thin client pilot project 200.000 200.000 -175.000 25.000 0 25.000
12 BAR Backup infrastructuur (Hardware + Software) 50.000 50.000 20.000 70.000 0 70.000
12 Mobiele telefoontoestellen (Smart phone) 0 125.000 125.000 0 125.000

Vervanging en uitbreiding serverpark (geen data 
opslag) 50.000 50.000 50.000 24.700 25.300
Beveil igingsmaatregelen (o.a. Firewall) 150.000 150.000 150.000 0 150.000
Noodstroomvoorziening 30.000 30.000 -10.000 20.000 0 20.000
Vervanging Wifi infrastructuur 60.000 60.000 65.000 125.000 0 125.000

12 Netwerkbeveiliging 0 150.000 150.000 0 150.000
12 Cloud infrastructuur 150.000 150.000 -130.000 20.000 0 20.000

Werkplek vervanging 100.000 100.000 50.000 150.000 1.200 148.800
12 Vervanging alle SAN netwerkcomponenten 75.000 75.000 25.000 100.000 0 100.000

Innovatie 25.000 25.000 25.000 300 24.700
Vervanging externe toegang (plaats/tijd 
onafhankelijk werken) 50.000 50.000 -50.000 0 0
Totaal Automatisering 930.000 0 250.000 0 1.180.000 -50.000 1.130.000 51.600 1.078.400

13 Gegevenshuishouding 175.000 175.000 -95.000 80.000 1.800 78.200
Informatieveiligheid en privacy 50.000 50.000 50.000 100.000 38.400 61.600
Data gedreven 93.800 93.800 93.800 600 93.200
Zaakgericht werken 0 0 0 28.200 -28.200
Makkelijk digitaal 125.000 125.000 25.000 150.000 17.000 133.000
GDI & architectuur 62.500 62.500 37.500 100.000 32.300 67.700
Omgevingswet 25.000 25.000 -25.000 0 0
Besparing en complexiteitsreductie 93.700 93.700 -37.500 56.200 0 56.200

14 Allocatie t.b.v. innovatie en nieuwe thema's 450.000 450.000 -300.000 150.000 0 150.000
Opstellen informatie(beleids)plannen 0 25.000 25.000 0 25.000
Digitale duurzaamheid 0 40.000 40.000 0 40.000
Procesoptimalisatie 0 25.000 25.000 0 25.000
Open data 15.000 15.000 5.000 20.000 0 20.000
Totaal Informatiemanagement 1.090.000 0 0 0 1.090.000 -250.000 840.000 118.300 721.700  
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1 2 3 4 5=1+2+3+4 6 7=5+6 8 9=7-8

Investeringen
begroting 

2018

doorge-
schoven 1e 
tussenrap-

portage 
2017

doorge-
schoven 2e 
tussenrap-

portage 
2017

overboeking 
jaarekening 

2017

investering-
en  begin 

2018

mutaties 
1e 

tussenrap-
portage  

2018

investering-
en 2018 na 

1e 
tussenrap-

portage  
2018

werkelijke 
uitgaven 

2018

restant 
geraamde 

investering-
en 2018

Instal laties werf Londen 7.600 7.600 7.600 0 7.600
0 0 0 7.600 7.600 0 7.600 0 7.600

BHV piepers 10.000 10.000 10.000 0 10.000
Audio visuele middelen 50.000 50.000 50.000 0 50.000
Vervanging keukenapparatuur/witgoed 60.000 10.000 70.000 70.000 0 70.000
Vervanging bureaustoelen 20.000 20.000 20.000 20.000
Vervanging vergaderstoelen 22.200 22.200 22.200 0 22.200
Doorontwikkelen kantoorinrichting (gezonde 
kantooromgeving) 100.000 100.000 100.000 0 100.000
Vervanging bureaus  180.000 180.000 180.000 0 180.000

Vervanging meubilair hubs en bedrijfsrestaurants 50.000 50.000 50.000 0 50.000
Totaal Informatie facilitaire zaken 460.000 0 0 42.200 502.200 0 502.200 0 502.200

Totaal generaal 2.480.001 1 859.502 134.802 3.474.300 499.403 3.973.700 220.404 3.753.300  
 
Toelichting bij investeringsschema 
1 Vervangen Stuer tractor en Kleintransporter Leibus S816 en S817 

Deze investeringen waren al geraamd in 2017 maar zijn (conform de nota activabeleid) bij 
het opstellen van de jaarrekening 2017 afgevoerd omdat de budgetten in de rekening 2016 
ook al waren doorgeschoven, dat  mag maar één keer. Maar omdat de aanschaf noodzakelijk 
is worden de kredieten in deze tussenrapportage opnieuw aangevraagd. Daarbij zijn de 
kredieten voor  de Leibussen met € 19.000 per voertuig verhoogd om ze te kunnen 
verduurzamen (elektrische voertuigen). (de dekking hiervoor is gevonden door bij de 
jaarrekening 2017 de twee (restant-)kredieten voor grafinstallatie en -bekisting te laten 
vervallen.) 
 

2 Zoutoplosser 
Het krediet wordt verhoogd. De inrichting van het vullen van de tanks wordt anders om "nat" 
te kunnen strooien. Hiervoor wordt er nu per voertuig een vulpunt gerealiseerd zodat het 
vullen makkelijker wordt en de voorbereiding op een strooiactie efficiënter verloopt. 
 

3 Aanhang zoutstrooiers fietspaden (2x) 
Deze 2 kredieten waren in de 2e tussenrapportage 2017 doorgeschoven naar 2018 omdat de 
verwachting was dat ze niet meer uitgegeven zouden worden in 2017. Dat is echter toch 
gebeurd en de uitgaven zijn verantwoord in de rekening 2017. Daarom worden deze 
kredieten nu afgevoerd. 
 

4 Kleine opzetstrooier 
Dit gaat om de vervanging van een zoutstrooier. 

5 Winterdienstmachines (8x) 
De gemeenten hebben als wegbeheerder de verplichting de wegen (bij gladheid) begaanbaar 
te houden, hiervoor zijn winterdienstmachines noodzakelijk. 
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6 Klein motorisch tuingereedschap 
Ten behoeve van werkzaamheden voor met name in het groen zijn er nieuwe 
gereedschappen nodig, zoals bladblazers en motorkettingzagen. 
  

7 Ongekentekende voertuigen 
In 2010 zijn de gemeenten gestopt met investeren in de betreffende voertuigen met het oog 
op de oprichting van de GR BAR. Deze  voertuigen zijn inmiddels afgeschreven en ouder dan 
10 jaar. Vervanging is noodzakelijk. 
 

8 Kolkenzuiger 
Dit betreft een voertuig voor met name het doorspuiten van kolken, riolen en 
huisaansluitingen. 
 

9 Bromfietsen (6x) 
In 2010 zijn de gemeenten gestopt met investeren in bromfietsen met het oog op de 
oprichting van de GR BAR. De betreffende bromfietsen zijn inmiddels afgeschreven en ouder 
dan 10 jaar. Vervanging is noodzakelijk.  
 

10 Investeringen begraafplaatsen 
Voor de begraafplaatsen zijn diverse investeringen nodig voor onder meer draagbaren, 
afdekplaten, informatiezuilen en rijplaten. 
 

 11 Nieuwe telefooncentrale 
Het krediet schuift door naar 2019. In 2018 wordt er gestart met een onderzoek naar de 
behoeften die leven in de organisatie. Daarna zal de aanbesteding volgen. De uitvoering van 
de investering zal dan niet eerder dan in januari 2019 plaatsvinden. 
 

12 Kredieten automatisering 
Informatieveiligheid /-beveiliging is uitgeroepen tot speerpunt. Echter, daar is geen krediet 
aan gekoppeld om te kunnen investeren. Door te schuiven met kredieten wordt tegemoet 
gekomen aan het speerpunt en kunnen er investeringen plaatsvinden. 
Daarbij is een substantieel bedrag van € 125.000 beschikbaar voor de aanschaf van nieuwe 
telefoons omdat zich op de oude telefoons grote beveiligingszaken bevinden die niet 
opgelost kunnen worden zonder investeringen. 
 

13 Gegevenshuishouding 
Als gevolg van gewijzigde ambities en vertraging in wet- en regelgeving zullen deze eerder 
verwachte investeringen niet in 2018 plaatsvinden. 

 
14 Allocatie ten behoeve van innovatie en nieuwe thema's 

Dit krediet is bedoeld om voor de verdere toekomst nog niet voorzienbare (ICT) innovaties te 
kunnen bekostigen. Het krediet is verlaagd omdat er nog onvoldoende resources aanwezig 
zijn om projecten te doen en de kosten verschuiven naar concrete zaken die onder de andere 
kostenposten vallen zoals projecten voor GDI & architectuur. 
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Bijlage Overzicht (administratieve) begrotingswijzigingen 2018  
 

(exclusief wijzigingen 1e tussenrapportage 2018)  

0
Omschrijving kostensoort L/B Primitieve 

begroting 2018
Wijziging Begroot na 

wijziging
0  Salariskosten
0 Lasten 51.338.100   4.226.000   55.564.100   

0 Baten -1.665.100   355.800      -1.309.300   

0
BWN 0 Primitieve begroting L 51.338.100     

BWN 0 Primitieve begroting B -1.665.100     

BWN 1 Verdeling basis samen verder L -100.000      

BWN 2 Structurele gevolgen 1e turap 2017 L 2.165.700    

BWN 3 Structurele gevolgen aframen stelposten 2017 L 100             

BWN 3 Structurele gevolgen aframen stelposten 2017 B 36.400         
BWN 5 Adm Bovenwijks en Financien L 3.100           

BWN 8 FMF 21-7-2017 structureel L 80.000         

BWN 8 FMF 21-7-2017 structureel B -80.000        

BWN 9 Diverse wijzigingen L -18.000        

BWN 10 FMF 18-8-2017 structureel L 78.600         

BWN 12 Drie administratieve wijzigingen L -80.000        

BWN 12 Drie administratieve wijzigingen B 80.000         

BWN 13 Tweede Turap 2017 L 2.291.900    

BWN 14 Wegwerken minposten Maatschappij L -33.600        

BWN 17 Div adm wijzigingen BenO L 10.000         

BWN 17 Div adm wijzigingen BenO B -13.000        

BWN 18 Verd. 5 ton BAR@work+1 ton FTE gegevensbescherming L 40.000         

BWN 20 Correctie negatieve ramingen L -52.700        

BWN 28 Loonkosten 2018 L -430.600      

BWN 28 Loonkosten 2018 B 332.400       

BWN 33 Wijziging FMF's BAR L 176.000       

BWN 40 Wijziging FMF's (6e wijz in 2019) L 31.000         

BWN 42 Invulling taakstelling BAR@Work L 64.500         

0

0  Opleidingen
0 Lasten 767.200        -10.300      756.900        
0 Baten -               -             -               
0

BWN 0 Primitieve begroting L 767.200         

BWN 14 Wegwerken minposten Maatschappij L -6.700         

BWN 21 Diverse administratieve wijzigingen L 30.000         

BWN 30 Opleidingskosten en kapitaallasten Werf Londen L -20.600        

BWN 31 Correctie vacatureruimte + talentenkompas L 2.000           

BWN 32 Taakstellingen en opleidingskosten L 22.200         

BWN 36 Centraal opleidingsbudget L -47.200        

BWN 42 Invulling taakstelling BAR@Work L 10.000          
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0
Omschrijving kostensoort L/B Primitieve 

begroting 2018
Wijziging Begroot na 

wijziging
0  Overige personeelslasten
0 Lasten 1.007.300     53.200        1.060.500     

0 Baten -               -             -               

0
BWN 0 Primitieve begroting L 1.007.300       

BWN 2 Structurele gevolgen 1e turap 2017 L 25.000         

BWN 14 Wegwerken minposten Maatschappij L -1.400         

BWN 16 Financiën opheffing domein bedrijfsvoering L -400            

BWN 17 Div adm wijzigingen BenO L 1.500           

BWN 21 Diverse administratieve wijzigingen L -22.000        

BWN 30 Opleidingskosten en kapitaallasten Werf Londen L -1.600         

BWN 31 Correctie vacatureruimte + talentenkompas L -2.000         

BWN 36 Centraal opleidingsbudget L 47.200         

BWN 42 Invulling taakstelling BAR@Work L 6.900           

0

0  Huisvestingskosten
0 Lasten 4.577.000     -4.547.300 29.700          
0 Baten -916.500      916.500      -               
0

BWN 0 Primitieve begroting L 4.577.000       

BWN 0 Primitieve begroting B -916.500        

BWN 2 Structurele gevolgen 1e turap 2017 L -4.576.900   

BWN 2 Structurele gevolgen 1e turap 2017 B 916.500       

BWN 30 Opleidingskosten en kapitaallasten Werf Londen L 29.600         

0

0  ICT
0 Lasten 4.566.300     -1.944.800 2.621.500     

0 Baten -73.500        -             -73.500        

0
BWN 0 Primitieve begroting L 4.566.300       

BWN 0 Primitieve begroting B -73.500          

BWN 2 Structurele gevolgen 1e turap 2017 L -1.700         

BWN 12 Drie administratieve wijzigingen L 1.700           

BWN 18 Verd. 5 ton BAR@work+1 ton FTE gegevensbescherming L -40.000        

BWN 23 Corr digitalisering APV-proces L 18.000         

BWN 26 Verdelen FCL 501000 L -1.698.900   

BWN 29 Afd. Financiën en taakstellingen L -100.000      

BWN 33 Wijziging FMF's BAR L -106.000      

BWN 35 Accommodatiebeheer materieel (3e wijz in 2019) L -15.000        

BWN 39 Wijziging BenO taakstelling L 100             

BWN 42 Invulling taakstelling BAR@Work L -3.000         

0

0  Wagenpark incl.gereedschap/machines
0 Lasten 496.500        34.000        530.500        
0 Baten -               -             -               
0

BWN 0 Primitieve begroting L 496.500         

BWN 21 Diverse administratieve wijzigingen L 34.000         
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0
Omschrijving kostensoort L/B Primitieve 

begroting 2018
Wijziging Begroot na 

wijziging
0  Vennootschapsbelasting
0 Lasten -               55.000        55.000          

0 Baten -               -             -               

0
BWN 13 Tweede Turap 2017 L 55.000         

0

0  Overige bedrijfsvoering
0 Lasten 6.364.400     -318.100    6.046.300     

0 Baten -3.049.700   2.294.000   -755.700      

0
BWN 0 Primitieve begroting L 6.364.400       

BWN 0 Primitieve begroting B -3.049.700     

BWN 1 Verdeling basis samen verder L 100.000       

BWN 2 Structurele gevolgen 1e turap 2017 L -299.500      

BWN 2 Structurele gevolgen 1e turap 2017 B 129.300       

BWN 3 Structurele gevolgen aframen stelposten 2017 L -36.300        
BWN 5 Adm Bovenwijks en Financien L -3.100         

BWN 9 Diverse wijzigingen L 18.000         

BWN 10 FMF 18-8-2017 structureel L -78.600        

BWN 12 Drie administratieve wijzigingen L -1.700         

BWN 13 Tweede Turap 2017 L 316.500       

BWN 14 Wegwerken minposten Maatschappij L 41.700         

BWN 16 Financiën opheffing domein bedrijfsvoering L 400             

BWN 17 Div adm wijzigingen BenO L 1.500           

BWN 20 Correctie negatieve ramingen L 52.700         

BWN 21 Diverse administratieve wijzigingen L -42.000        

BWN 23 Corr digitalisering APV-proces L -18.000        

BWN 26 Verdelen FCL 501000 L -495.400      

BWN 26 Verdelen FCL 501000 B 2.194.300    

BWN 28 Loonkosten 2018 L 98.200         

BWN 29 Afd. Financiën en taakstellingen L 100.000       

BWN 30 Opleidingskosten en kapitaallasten Werf Londen L 114.000       

BWN 30 Opleidingskosten en kapitaallasten Werf Londen B -29.600        

BWN 32 Taakstellingen en opleidingskosten L -22.200        

BWN 33 Wijziging FMF's BAR L -70.000        

BWN 35 Accommodatiebeheer materieel (3e wijz in 2019) L 15.000         

BWN 40 Wijziging FMF's (6e wijz in 2019) L -31.000        

BWN 42 Invulling taakstelling BAR@Work L -78.300        

0

0 Bijdrage
0 Lasten -               -             -               
0 Baten -63.412.000 -1.113.600 -64.525.600 
0

BWN 0 Primitieve begroting B -63.412.000    

BWN 2 Structurele gevolgen 1e turap 2017 B 1.641.600    

BWN 13 Tweede Turap 2017 B -2.663.400   

BWN 30 Opleidingskosten en kapitaallasten Werf Londen B -91.800         


