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Inleiding 
Jaarlijks worden twee tussenrapportages opgesteld. Het doel van een tussenrapportage is  het 
algemeen bestuur in staat te stellen gedurende het jaar de begroting beleidsmatig en financieel bij te 
sturen. In de loop van een jaar doen zich ontwikkelingen voor die aanleiding kunnen zijn tot het 
bijstellen van de begroting.  
 
De financiële afwijkingen in deze tussenrapportage zijn onderverdeeld in 4 categorieën: 

I. Nieuwe of gewijzigde taken. 
II. Mutaties op basis van nieuwe informatie en verschuivingen tussen GR BAR en de gemeenten. 
III. Aanpassing begroting GR BAR aan de gemeentelijke P&C-documenten. 
IV. Verzamelpost kleine mutaties. 

 
Bij het onderdeel Financiële afwijkingen 2e tussenrapportage 2018 zijn deze mutaties voorzien van 
een toelichting. Ze worden alle verrekend met de gemeentelijke bijdragen. 
 
+ = bijramingen / - = aframingen 

I. Nieuwe of gewijzigde taken 

Nr Omschrijving  2018 2019 I/S Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk 

1 Afdeling Frontoffice -              

  * minder loonkosten door afname    
 

        

  klantcontacten reisdocumenten - -207.000 S -81.300 -42.400 -83.300 

  * voortzetting vrije inloop op maandag-             

  avond en woensdagmiddag gemeentehuis              

  Ridderkerk - 53.000 S  - - 53.000 

                

 
II. Mutaties op basis van nieuwe informatie en verschuivingen tussen GR BAR en de gemeenten 

Nr Omschrijving  2018 2019 I/S Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk 

2 Afdeling Informatiemanagement - minder              
  bijdragen derden geografische informatie              
  (inkomstenpost) -97.100 -97.100 S 38.100 19.900 39.100 

3 Personele benodigdheden - A+O Fonds 46.200 46.200 S 18.800 9.800 17.600 

4 Afdeling Toezicht en Handhaving -              

  vergoeding werken voor derden, asbest-             

  deskundige (inkomstenpost) - 37.300 S -12.300 - -25.000 

5 Bureau Bestuursondersteuning              

  Barendrecht - loonkosten 65.000 72.000 S 65.000 - - 

6 Afdeling Toezicht & Handhaving - handha-             

  ving blauwe zone NS-station Barendrecht 25.800 29.600 S 25.800 - - 

7 Afdeling Toezicht en Handhaving - BOA ca-             

  paciteit voor Afvalbeleidsplan Ridderkerk 90.000 75.000 I - - 90.000 

8 Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk -              

  loonkosten (doorontwikkeling) 70.500 141.000 S - - 70.500 

9 Mens-en-werk - fietsenstalling Ridderkerk 54.000 - I - - 54.000 
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III. Aanpassing begroting GR BAR aan de gemeentelijke P&C-documenten 

Nr Omschrijving  2018 2019 I/S Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk 

10 Afdeling Openbare Orde - pilot              

  onderzoek vastgoedsector 35.000 - I 35.000 - - 

11 Afdeling Openbare Ruimte - strategisch             

  veiligheidsadviseur 50.000 - I 50.000 - - 

                

 
IV. Verzamelpost kleine mutaties 

Nr Omschrijving  2018 2019 I/S Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk 

12 Diverse kleine mutaties 20.700 2.500 I/S - - 20.700 

                

 
Gemeentelijke bijdragen 
Per saldo hebben bovenstaande mutaties de volgende gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen in 
de begrotingsjaren 2018 en 2019: 
+ = hogere bijdrage / - = lagere bijdrage 

Omschrijving  Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk 

  2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Gemeentelijke bijdragen  232.700 64.900 29.700 -12.700 291.900 219.900 

              

 
Behalve de financiële afwijkingen wordt in deze tussenrapportage gerapporteerd over: 

- de urenverrekening binnen de GR BAR (januari - juni), 
- prestatie-indicatoren eerste half jaar 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% 
 
Afronden 
De bedragen in deze tussenrapportage zijn afgerond op € 100. 
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1. Financiële afwijkingen 2e tussenrapportage 2018    
+ = voordeel, - = nadeel 
L = lasten / B = Baten              
Nr Toelichting L/B 2018 2019 2020 2021 

  I. Nieuwe of gewijzigde taken           

1 * Afdeling Frontoffice – loonkosten L   207.000 250.100 250.100 

 Vanaf 2019 wordt een daling verwacht van 
het aantal klantcontacten aan de balie  voor 
reisdocumenten omdat de reisdocumenten 
in 2014 tien jaar geldig zijn geworden in 
plaats van vijf jaar.  
Dit heeft lagere legesopbrengsten van de 
reisdocumenten tot gevolg. Die 
legesopbrengsten zijn opgenomen in de 
gemeentebegrotingen en met ingang van 
2019 wordt in de gemeentelijke begrotingen 
rekening gehouden met die lagere 
opbrengsten.  
Het gaat ook gepaard met een 
formatiebesparing in de GR BAR bij de 
afdeling Frontoffice. Dit gaat om € 207.000 
in 2019 en structureel vanaf 2020 om  
€ 250.100. Dat wordt verwerkt in deze 
tussenrapportage en het voordeel gaat via 
een verlaging van de gemeentelijke 
bijdragen terug naar de gemeenten. 

         

 Verlaging bijdrage Barendrecht (39,26%) B   -81.300 -98.200 -98.200 
 Verlaging bijdrage Albrandswaard (20,48%) B   -42.400 -51.200 -51.200 
 Verlaging bijdrage Ridderkerk (40,26%) B   -83.300 -100.700 -100.700 

 * Afdeling Frontoffice - loonkosten  
In samenhang met bovenstaande 
ontwikkeling heeft Ridderkerk besloten tot 
voortzetting van de vrije inloop op 
maandagavond en woensdagmiddag. De 
benodigde formatie kost € 53.000.  
Met dit bedrag wordt de hierboven 
genoemde verlaging van de bijdrage van 
Ridderkerk gecorrigeerd. 
Verhoging bijdrage Ridderkerk 

L 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

 -53.000 
 
 
 
 
 
 
 

 
53.000 

-53.000 
 
 
 
 
 
 
 

 
53.000 

-53.000 
 
 
 
 
 
 
 

 
53.000 

 II. Mutaties op basis van nieuwe 
informatie en verschuivingen tussen GR 
BAR en de gemeenten 

         

2 Afdeling Informatiemanagement - bijdragen 
derden 

L -97.100 -97.100 -97.100 -97.100 

 De GR BAR kon voor het verstrekken van 
geografische informatie een vergoeding 
vragen aan de afnemers. Maar eind 2016 is 
deze regelgeving gewijzigd, waardoor deze 
geraamde inkomst niet meer kan worden 
gerealiseerd. Ter dekking van het structurele 
nadeel dat het vervallen van deze 
inkomstenpost met zich meebrengt wordt 
van de drie gemeenten een bijdrage 
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Nr Toelichting L/B 2018 2019 2020 2021 

gevraagd.  
(De  gemeenten zijn voor dit nadeel met 
ingang van het uitkeringsjaar 2017 
gecompenseerd via de algemene uitkering. 
Maar deze extra middelen zijn hier destijds 
niet voor gereserveerd, het voordeel van de 
hogere algemene uitkering is in het saldo 
van de gemeentebegrotingen terecht 
gekomen.) 

 Verhoging bijdrage Barendrecht (39,26%) B 38.100 38.100 38.100 38.100 

 Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,48%) B 19.900 19.900 19.900 19.900 

 Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,26%) B 39.100 39.100 39.100 39.100 

            

3 Personele benodigdheden - A+O Fonds L -46.200 -46.200 -46.200 -46.200 

 Tot en met 2017 werd het A+O fonds 
rechtstreeks bekostigd vanuit het 
Gemeentefonds. Vanuit het Gemeentefonds 
ging rechtstreeks een bedrag naar het A+O 
Fonds. Met ingang van 2018 is dit gewijzigd. 
De middelen zijn toegevoegd aan de 
algemene uitkering die de gemeenten 
ontvangen en het A+O Fonds stuurt een 
factuur naar de gemeenten.  
In verband hiermee wordt één nieuwe 
uitgavenpost geraamd in de begroting van 
de GR BAR (voor de drie gemeenten 
tezamen) en worden de gemeentelijke 
bijdragen verhoogd. 
(Binnen de gemeentebegrotingen is hiervoor 
dekking middels de verhoogde algemene 
uitkering uit het Gemeentefonds) 

         

 Verhoging bijdrage Barendrecht (39,26%) B 18.800 18.800 18.800 18.800 

 Verhoging bijdrage Albrandswaard (20,48%) B 9.800 9.800 9.800 9.800 
 Verhoging bijdrage Ridderkerk (40,26%) B 17.600 17.600 17.600 17.600 

            

4 Afdeling Toezicht en Handhaving - 
vergoeding werken voor derden 

B   37.300 37.300 37.300 

 Er is wettelijk bepaald dat het asbesttoezicht 
wordt ondergebracht bij een 
omgevingsdienst - in ons geval de Dienst 
Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR) - 
met als bedoeling het toezicht te 
intensiveren. De asbestdeskundige binnen 
de GR BAR wordt gedetacheerd bij de 
DCMR. De hiervoor te ontvangen 
detacheringsvergoeding wordt op basis van 
de werkzaamheden die de medewerker 
verrichtte voor de gemeenten Barendrecht 
en Ridderkerk teruggegeven via de 
gemeentelijke bijdragen. 
(in de begrotingen van Barendrecht en 
Ridderkerk gaat de bijdrage aan de DCMR 
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Nr Toelichting L/B 2018 2019 2020 2021 

omhoog) 

 Verlaging bijdrage Barendrecht B   -12.300 -12.300 -12.300 

 Verlaging bijdrage Ridderkerk  B   -25.000 -25.000 -25.000 

            

5 Bureau Bestuursondersteuning Barendrecht 
– loonkosten 

L -65.000 -72.000 -72.000 -72.000 

 Binnen het Bureau Bestuursondersteuning 
Barendrecht zijn twee ontwikkelingen te 
melden met financiële consequenties: 
1. De vervanging wegens langdurige ziekte / 
zwangerschap van de strategisch 
communicatieadviseur. De vervanging vindt 
plaats door externe inhuur. Dit is een 
incidentele afwijking in 2018 van € 31.500. 
2. De uitbreiding van de formatie 
bestuurssecretaresses als gevolg van de 
komst van twee extra wethouders met 
ingang van juni 2018. Dit gaat incidenteel in 
2018 om € 33.500. Structureel vanaf 2019 
gaat het om € 72.000. 
Hiervoor wordt een bijdrage ontvangen van 
Barendrecht. 

         

 Verhoging bijdrage Barendrecht  B 65.000 72.000 72.000 72.000 

            

6 Afdeling Toezicht & Handhaving – 
loonkosten 

L -25.800 -29.600 -29.600 -29.600 

 De gemeenteraad van Barendrecht heeft 
middelen beschikbaar gesteld voor 
handhaving bij de blauwe zone bij het NS-
station in Barendrecht  Dit wordt uitgevoerd 
door de GR BAR. 
Hiervoor wordt van Barendrecht een 
bijdrage ontvangen. 

         

 Verhoging bijdrage Barendrecht  B 25.800 29.600 29.600 29.600 

            

7 Afdeling Toezicht en Handhaving - BOA 
capaciteit voor Afvalbeleidsplan Ridderkerk 

L -90.000 -75.000     

 Onderdeel van het Afvalbeleidsplan 
Ridderkerk is het intensiveren van de BOA-
capaciteit. De uitvoering vindt plaats binnen 
de GR BAR. 
Hiervoor wordt van Ridderkerk een bijdrage 
ontvangen. 

         

 Verhoging bijdrage Ridderkerk  B 90.000 75.000     

            

8 Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk – 
loonkosten 

L -70.500 -141.000 -141.000 -141.000 

 Dit betreft de doorontwikkeling van het 
Bureau Bestuursondersteuning Ridderkerk 
met als doel het dienstbaar zijn aan een 
zelfstandige en autonome gemeente 
Ridderkerk en het bevorderen van de 

         



 

 

7 

 

Nr Toelichting L/B 2018 2019 2020 2021 

externe en interne herkenbaarheid van het 
gemeentebestuur. 
Hiervoor wordt van Ridderkerk een bijdrage 
ontvangen. 

 Verhoging bijdrage Ridderkerk  B 70.500 141.000 141.000 141.000 

           

9 Mens-en-werk - fietsenstalling Ridderkerk L -54.000       
 De fietsenstalling Ridderkerk is aangemerkt 

als leerwerktraject voor mensen met een 
Participatie-uitkering. Door een stagnatie in 
het aantal aanmeldingen vanuit Participatie 
is er een tekort aan toezichthouders. Om de 
bewaking te waarborgen worden 
toezichthouders ingehuurd.  
Hiervoor wordt van Ridderkerk een bijdrage 
ontvangen. 

         

 Verhoging bijdrage Ridderkerk  B 54.000       

            

 III. Aanpassing begroting GR BAR aan 
gemeentelijke P&C-documenten 

         

10 Afdeling Openbare Orde - loonkosten L -35.000       

 In de Voorjaarsnota 2017 van Barendrecht is 
geld beschikbaar gesteld om In een pilot van 
2 jaar, 2017 en 2018, te onderzoeken in 
welke mate er in Barendrecht sprake is van 
fraude en misbruik binnen de 
vastgoedsector. Dit wordt uitgevoerd binnen 
de GR BAR.  
Hiervoor wordt van Barendrecht een 
bijdrage ontvangen. 

         

 Verhoging bijdrage Barendrecht  B 35.000       

            

11 Afdeling Openbare Orde - loonkosten L -50.000       
 In de Voorjaarsnota 2018 van Barendrecht is 

incidenteel voor 2018 € 50.000  beschikbaar 
gesteld voor een  Strategisch 
Veiligheidsadviseur ter ondersteuning van 
de burgemeester. Dit wordt uitgevoerd door 
de GR BAR. 
Hiervoor wordt van Barendrecht een 
bijdrage ontvangen. 

         

 Verhoging bijdrage Barendrecht  B 50.000       

           

12 IV. Verzamelpost kleine mutaties          

 Voor de tussenrapportages geldt een 
rapportagegrens van € 25.000. Toch zijn er 
enkele posten opgenomen die daaronder 
blijven. Dit kan gaan om de uitvoering van 
B&W-besluiten. Of om mutaties waarbij er 
geld van de gemeenten naar de GR BAR 
gaat en het voor een goed budgetbeheer 
noodzakelijk is dat die goed in beeld zijn. 

L 
 
 
 
 
 
 
 

-20.700 
 
 
 
 
 
 
 

-2.500 
 
 
 
 
 
 
 

-2.500 
 
 
 
 
 
 
 

-2.500 
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Nr Toelichting L/B 2018 2019 2020 2021 

Omdat ze onder de rapportagegrens blijven 
zijn ze in één bedrag in deze verzamelpost 
opgenomen. 
Het gaat in totaal om drie mutaties die alle 
betrekking hebben op de gemeente 
Ridderkerk 
Verhoging bijdrage Ridderkerk 

 
 
 
 
 
 

B 

 
 
 
 
 
 

20.700 

 
 
 
 
 
 

2.500 

 
 
 
 
 
 

2.500 

 
 
 
 
 
 

2.500 
             

 Totaal    0 0 0 0 

 

Voortgang verbetermaatregelen inkoopfunctie   
De accountant heeft bij de jaarstukken 2017 een afkeurende verklaring afgegeven voor de 
rechtmatigheid  vanwege een aantal niet rechtmatig verlopen aanbestedingen. Gelijk daarop is een 
verbetertraject gestart om te onderzoeken hoe we in de toekomst met dergelijke 
aanbestedingstrajecten moeten  omgaan. 
Tijdens de zienswijzeprocedure voor de jaarstukken 2017 en de begroting 2019 is de gemeenten 
toegezegd dat ze op de hoogte gehouden zullen worden van de voortgang bij de 
verbetermaatregelen. 
 
Inmiddels is het project Modernisering Inkoopfunctie opgestart. De drie gemeenten zijn / worden 
door middel van een Raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stand van zaken van dit project. Het 
project voorziet in maatregelen en acties die er aan moeten bijdragen dat er over 2018 en verdere 
jaren een goedkeurende verklaring over de rechtmatigheid van de jaarrekening van de GR BAR wordt 
afgegeven. Een doorlichting van de bestaande mandaatstructuur voor inkoop- en 
aanbestedingsactiviteiten maakt deel uit van dit project.  
 
Budget Fundament voor Maatschappij - verwacht overschot bij jaarrekening behandelen als door 
te schuiven prestatie   
In de 1e tussenrapportage 2018 en de begroting 2019 zijn middelen beschikbaar gesteld voor de 
verdere transformatie van de 3 D’s. Dit budget is bestemd voor de versterking van de bedrijfsvoering 
van de 3 D’s om daarna effectief te kunnen transformeren, handhaven en in control te blijven.  
In de 1e tussenrapportage 2018 is hiervoor € 1.722.100 beschikbaar gesteld voor het jaar 2018. Als 
gevolg van het late tijdstip (juli 2018) waarop dit budget beschikbaar is gekomen zal hier een 
overschot ontstaan. Op dit moment - bij het opstellen van deze tussenrapportage - kan hier nog geen 
concreet bedrag bij genoemd worden.  
Dit overschot zal bij de jaarrekening 2018 worden behandeld als een zogeheten door te schuiven 
prestatie.  
De afspraak is echter dat de GR BAR geen budget mag doorschuiven naar volgende jaren. Ieder jaar 
wordt het rekeningsaldo verrekend met de gemeenten / de gemeentelijke bijdragen.  
Concreet komt het er dan op neer dat - net als vorig jaar bij het opstellen van de rekening 2017 met 
een drietal posten is gebeurd - de GR BAR de drie gemeenten zal verzoeken om bij hun 
jaarrekeningen het overschot  als doorgeschoven prestatie te behandelen. Dan schuift het overschot 
via de resultaatbestemming van de rekeningen 2018 van de gemeenten door naar 2019 en kunnen zij 
het in 2019 opnieuw ter beschikking stellen aan de GR BAR. Op deze manier wordt het  mogelijk het 
restant van het door de raden in 2018 beschikbaar gestelde budget in 2019 te gebruiken. 
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2. Uren verrekenen GR BAR - rapportage 2018 januari tot en met juni 
 

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 standaardwerk. Deze verdeling wordt vervolgens gebruikt voor een jaarlijkse afrekening 
tussen de gemeenten. 
In deze tussenrapportage zijn de gegevens over de eerste zes 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 1.434               5.478          10.756        8.334          26.001                

Concerncontrol 6.726               -              -              -              6.726                  

Domein BAR@Work 99.492             185             168             4.571          104.416               

Domein Beheer & Onderhoud 75.774             20.139        6.718          14.146        116.777               

Domein Financien 22.258             2.819          2.175          5.075          32.327                

Domein Maatschappij 36.961             25.917        15.846        32.336        111.061               

Domein Publiek 48.577             1.289          -              -              49.866                

Domein Ruimte 5.349               28.968        11.096        22.495        67.908                

Domein Strategie 3.873               3.758          725             4.858          13.213                

Domein Veiligheid 32.236             3.162          1.974          2.900          40.272                

Eindtotaal 332.680           91.715        49.459        94.714        568.567               

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 1.434               5.478          10.756        8.334          26.001                

Concerncontrol 6.726               -              -              -              6.726                  

Domein BAR@Work 99.492             185             168             4.571          104.416               

Domein Beheer & Onderhoud 75.774             20.139        6.718          14.146        116.777               

Domein Financien 23.116             2.143          2.770          4.642          32.670                

Domein Maatschappij 36.961             25.917        15.846        32.336        111.061               

Domein Publiek 48.577             1.289          -              -              49.866                

Domein Ruimte 6.566               24.914        10.824        24.313        66.617                

Domein Strategie 8.139               1.266          61               1.934          11.399                

Domein Veiligheid 32.236             3.162          1.974          2.900          40.272                

Eindtotaal 339.022           84.492        49.117        93.175        565.805               

60% 15% 9% 16%

Verschil te besteden en daad-

werkelijk geschreven 6.342               -7.223         -342            -1.539         -2.762                 

correctie te weinig geschreven 

uren 1.655               412             240             455             2.762                  

Afwijking op totaalniveau in 

uren 7.997               -6.810         -102            -1.084         

maatwerk

maatwerk

jan. t/m juni 2018

TOTAAL

TOTAAL

exclusief verrekening op basis 

van aantallen cliënten

 
Het lijkt in dit overzicht dat Barendrecht nog veel uren heeft te besteden, maar de ruimte die 
Barendrecht heeft in de ureninzet vanuit vast personeel voor domein Ruimte wordt gebruikt voor 
capaciteit (inhuur) op een aantal nieuwe projecten. 



 

 

10 

 

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.  
 
Het eerste half jaar van 2018 laat eenzelfde beeld zien als in de voorgaande perioden en jaren: er is 
vooral meer gezamenlijk aan BAR-brede projecten besteed en er zijn fors minder uren besteed aan 
projecten voor Barendrecht dan er oorspronkelijk aan uren was ingebracht. 
 
Verdeelsleutel 
Voor het verrekenen van de standaardwerkzaamheden is een procentuele 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. Prestatie - indicatoren eerste half jaar 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 drie hoofddoelstellingen zijn vertaald naar 
zo concreet mogelijke prestatieafspraken. Aan deze prestatieafspraken zijn vervolgens meetbare 
indicatoren en normen gekoppeld.  
Doelstelling Prestatieafspraken Indicator Norm  

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)

>7,5 
 

 Tevredenheid cliënten 
Wmo/werk en 
inkomen/jeugdhulp  

7,0 

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

<30 sec. 

We zorgen ervoor dat de wachttijd aan de balie zo kort 
mogelijk is 

 Wachttijd aan de balie 
(met afspraak) 

90%  < 5 min. 

Onze leveranciers worden zo snel mogelijk betaald  
 Betaaltermijn facturen  

90% binnen 30 
dagen 

We handelen bezwaarschriften zo snel mogelijk af  Afhandeltermijn 
bezwaarschriften  

90% binnen 12 
weken 

We beantwoorden alle klantvragen zo snel mogelijk  

 Afwikkeling klantvragen: 

95% binnen 
termijn 

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  

< 1% 

We realiseren de ingeboekte taakstelling (10% 
bezuiniging) 

 Taakstelling (ingeboekte 5 
miljoen) wordt 
gerealiseerd 

100% 

We zorgen voor een transparante en getrouwe 
financiële administratie 

 Goedkeurende 
controleverklaring 
getrouwheid  

100% 
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Doelstelling Prestatieafspraken Indicator Norm  

Kwalitatief 
deskundige, 

robuuste 
organisatie  

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

 Percentage medewerkers 
zonder vervanger  

<19% 

 Gemiddelde bezetting in 
fte per specifieke functie  

>2,38 

We zorgen voor deskundigheid in eigen organisatie 

 
 percentage specifieke 

functies 
>75%

 
Uitleg 
•  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. Deze 
norm blijkt erg ambitieus, landelijk gezien is de gemiddelde score 6,7. 
 
•  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 vanaf 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%). 
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•  Goedkeurende controleverklaring  
We zorgen voor een getrouwe en transparante financiële administratie. De accountant geeft zijn 
oordeel bij de jaarrekening af middels een controleverklaring ten aanzien van de getrouwheid. 
 
•  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 
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. 
 
eerste half jaar 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. 
Ook 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. 
Over de voortgang van deze indicatoren wordt gerapporteerd in de planning & controlcyclus 
(tussenrapportages, jaarstukken). In deze tussenrapportage zijn de resultaten van het eerste half jaar 
van 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 gehaald wordt. Wanneer de realisatie van 
de norm echt fors achter blijft, is de lijn in “rood” weergegeven. 
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We zien dat een aantal van de indicatoren waar de afgelopen jaren veel aandacht aan besteed is om 
deze in de groene cijfers te krijgen, inmiddels ook daadwerkelijk een stijgende lijn laat zien. 
Wachttijd aan de balie, wachttijd aan de telefoon, de afhandeling van bezwaren zijn in het tweede 
kwartaal allemaal “groen”.  
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4. Voortgang investeringsschema 2018    

1 2 3 = 1 + 2 4 5 = 3 - 4 6

Nr. Investeringen investering-

en 2018 na 

1e tussen-

rapportage 

2018

bij- of 

aframingen

2e tussen-

rapportage 

2018

investering-

en 2018 na 

2e tussen-

rapportage 

2018

werkelijke 

uitgaven 

2018 tot en 

met  22 

augustus

restant 

geraamde 

investering-

en 2018

doorschui-

ven naar 

2019 

1 Bestelwagen Citroën Berlingo 30.000 -30.000 0 0 30.000

1 Pick up Volkswagen LT35 38.000 -38.000 0 0 38.000

1 Bestelbus Volkswagen LT35A 38.000 -38.000 0 0 38.000

Tractor New Holland T5-105 Dual-Comand 49.500 49.500 45.000 4.500

1 Landrover P93 48-VG-JB 14.100 -14.100 0 0 14.100

Kleintransporter Leibus S816 49.000 49.000 46.400 2.600

Kleintransporter Leibus S817 49.000 49.000 46.500 2.500

2 Zoutoplosser 40.000 -40.000 0 0 40.000

Aanhang zoutstrooier fietspaden-1 0 0 0

Aanhang zoutstrooier fietspaden-2 0 0 0

2 Calciumtank 40.000 -40.000 0 0 40.000

1 Grote strooier 45.000 -45.000 0 0 45.000

1 Kleine opzetstrooiers (3x) 90.000 -90.000 0 0 90.000

1 Kleine padenstrooiers (2x) 20.000 -20.000 0 0 20.000

1 Opzetstrooiers (2x) 57.900 -57.900 0 0 57.900

1 Kleine opzetstrooier 1x 35.000 -35.000 0 0 35.000

1 Schuif 36.400 -36.400 0 0 36.400

1 Winterdienstmachines (8x) 215.000 -215.000 0 0 215.000

Klein motorisch tuingereedschap 50.000 50.000 0 50.000

1 Ongekentekende voertuigen 90.000 -90.000 0 0 90.000

1 Kolkenzuiger 225.000 -225.000 0 0 225.000

1 Bromfietsen (6x) 21.000 -21.000 0 0 21.000

Tractor begraafplaats 55.000 55.000 30.600 24.400

Investeringen begraafplaatsen 50.000 50.000 0 50.000

Vorkheftruck Werf Londen 30.000 30.000 29.000 1.000

1 Vervanging Citroen 30.000 -30.000 0 0 30.000

1 Vervangen 3x Toyota Dyna 96.000 -96.000 0 0 96.000

Totaal Materieel 1.493.900 -1.161.400 332.500 197.500 135.000 1.161.400

Kantoorautomatisering specials 40.000 40.000 25.400 14.600

Uitbreiding storage BAR dubbel data centre 80.000 80.000 0 80.000

Thin client pilot project 25.000 25.000 0 25.000

BAR Backup infrastructuur (Hardware + Software) 70.000 70.000 5.000 65.000

Mobiele telefoontoestellen (Smart phone) 125.000 125.000 125.000 0

Vervanging en uitbreiding serverpark (geen data opslag) 50.000 50.000 24.700 25.300

Beveiligingsmaatregelen (o.a. Firewall) 150.000 150.000 0 150.000

Noodstroomvoorziening 20.000 20.000 0 20.000

Vervanging Wifi  infrastructuur 125.000 125.000 0 125.000

Netwerkbeveiliging 150.000 150.000 0 150.000

Cloud infrastructuur 20.000 20.000 0 20.000

Werkplek vervanging 150.000 150.000 1.200 148.800

Vervanging alle SAN netwerkcomponenten 100.000 100.000 2.500 97.500

Innovatie 25.000 25.000 5.000 20.000

Vervanging externe toegang (plaats/tijd onafhankelijk 

werken) 0 0 0

Totaal Automatisering 1.130.000 0 1.130.000 188.800 941.200 0  
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1 2 3 = 1 + 2 4 5 = 3 - 4 6

Nr. Investeringen investering-

en 2018 na 

1e tussen-

rapportage 

2018

bij- of 

aframingen

2e tussen-

rapportage 

2018

investering-

en 2018 na 

2e tussen-

rapportage 

2018

werkelijke 

uitgaven 

2018 tot en 

met  22 

augustus

restant 

geraamde 

investering-

en 2018

doorschui-

ven naar 

2019 

3 Gegevenshuishouding 80.000 -40.000 40.000 3.600 36.400

Informatieveiligheid en privacy 100.000 100.000 43.500 56.500

4 Data gedreven 93.800 -50.000 43.800 600 43.200

Makkelijk digitaal 150.000 150.000 51.900 98.100

GDI & architectuur 100.000 100.000 32.300 67.700

Besparing en complexiteitsreductie 56.200 56.200 0 56.200

Allocatie t.b.v. innovatie en nieuwe thema's 150.000 150.000 16.800 133.200

5 Opstellen informatie(beleids)plannen 25.000 -20.000 5.000 0 5.000

Digitale duurzaamheid 40.000 40.000 0 40.000

Procesoptimalisatie 25.000 25.000 0 25.000

Open data 20.000 20.000 0 20.000
Totaal Informatiemanagement 840.000 -110.000 730.000 148.700 581.300 0

Installaties werf Londen 7.600 7.600 0 7.600
Totaal Accommodatiebeheer 7.600 0 7.600 0 7.600 0

BHV piepers 10.000 10.000 0 10.000

6 Audio visuele middelen 50.000 -25.000 25.000 0 25.000 25.000

7 Vervanging keukenapparatuur/witgoed 70.000 -70.000 0 0 45.000

Vervanging bureaustoelen 20.000 20.000 0 20.000

Vervanging vergaderstoelen 22.200 22.200 0 22.200

8

Doorontwikkelen kantoorinrichting (gezonde 

kantooromgeving) 100.000 -100.000 0 0 100.000

9 Vervanging bureaus Ridderkerk 180.000 -180.000 0 0 180.000

Vervanging meubilair hubs en bedrijfsrestaurants 50.000 50.000 0 50.000
Totaal Facilitaire Zaken 502.200 -375.000 127.200 0 127.200 350.000

Totaal 3.973.700 -1.646.400 2.327.300 535.000 1.792.300 1.511.400  
 
Per 22 augustus 2018 is 23% van de begrote investeringen uitgegeven. 
 
Toelichting bij investeringsschema 

1. Diverse voertuigen 
Deze investeringen schuiven door naar 2019 in afwachting van de afronding van het traject 
om deze voertuigen te gaan leasen. De verwachting is dat dit begin 2019 het geval zal zijn.  

2. Zoutoplosser en Calciumtank  
Deze twee investeringen schuiven door naar 2019. De aanbesteding loopt, maar de levering 
(en daarmee de uitgaven) zal plaats vinden in 2019. 

3. Gegevenshuishouding 
Dit krediet kan met € 40.000 afgeraamd worden. Het betreft de invoering van de Wet 
informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON) die de 
in 2008 ingevoerde WION vervangt. Er komt een register van de kabels en leidingen, zoals 
water-, elektriciteit-, gas- en telecomleidingen.  Deze wetgeving is echter vertraagd. 

4. Data gedreven 
Dit krediet kan met € 50.000 worden afgeraamd. De uitgaven komen  later dan verwacht 
doordat andere prioriteiten zijn gesteld. In 2019 is hier ook een krediet voor beschikbaar en 
dat is toereikend voor de uitgaven die dan komen. 
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5. Opstellen informatie(beleids)plannen  
Dit krediet - bedoeld voor het domein Maatschappij - kan met € 20.000 worden afgeraamd 
vanwege een andere prioriteitenstelling. Ook hiervoor is in 2019 een toereikend krediet 
beschikbaar voor de uitgaven die dan komen. 

6. Audio visuele middelen 
Van dit krediet schuift € 25.000 door naar 2019. In dat jaar zal worden gestart met de 
aanpassing van de huisvesting in Ridder kerk. In de loop van 2019 worden de vergaderzalen 
aangepast en wordt bekeken of de audio visuele middelen kunnen worden geoptimaliseerd. 

7. Vervanging keukenapparatuur/witgoed 
Dit krediet wordt niet uitgegeven in 2018 en er schuift € 45.000 door naar 2019. Het betreft 
keukenapparatuur in Barendrecht dat vervangen moet worden, wat plaats zal vinden in 
2019. 

8. Doorontwikkelen kantoorinrichting (gezonde kantooromgeving) 
Dit krediet schuift door naar 2019. In verband met een pilot voor een front office BAR@Work 
wordt de begane grond in het B-gebouw van Ridderkerk anders ingericht. Dat brengt met 
zich mee dat de klimaatinstallatie aangepast moet worden en daar is een aanbesteding voor 
nodig. De uitgaven zullen daardoor pas in 2019 worden gedaan. 

9.  Vervanging bureaus Ridderkerk  
Het krediet schuift door naar 2019. De aanbesteding vindt plaats in het vierde kwartaal van 
2018. De daadwerkelijke aanschaf van de bureaus (en daarmee de uitgaven) is voorzien in 
het eerste kwartaal van 2019. 

 
Analyse stand van zaken uitvoering investeringen 
Naar aanleiding van het hierboven genoemde lage realisatiepercentage van 23% is een analyse 
uitgevoerd waarbij gezocht is naar de oorzaken van dit lage percentage en waarbij ook gekeken is 
naar de realisatie van de investeringen in de jaren 2015 - 2017. 
 
De realisatiecijfers 2015 - 2017 zien er als volgt uit: 

Doorge  

schoven 

vorig jaar

primitieve 

begroting

mutaties 

lopend 

jaar

doorschui

ven 1e 

Turap

doorschui

ven 2e 

Turap

doorschui

ven 

jaarrek

begroot na 

wijziging

werkelijke 

uitgaven %

2015 0 0 -200.100 -498.900 2.763.700 2.411.300 87

2016 699.000 2.428.000 173.100 -75.000 -334.700 -212.100 2.678.300 1.923.400 72

2017 621.800 2.359.600 707.100 -859.500 -134.800 2.694.200 2.121.400 79

2018 994.300 2.480.000 364.300 -1.511.400 2.327.200  
Nog even in herinnering: 
- de 2e tussenrapportage 2016 gaf 24,6%. 
- de 2e tussenrapportrage 2017 stond op 25,5% 
- de 2e tussenrapportage 2018 staat op 23% 
 
Alhoewel de budgethouders er naar streven alle investeringen uit te voeren is het gezien de cijfers 
2015 - 2017 aannemelijk er van uit te gaan dat 20% van de begrote investeringen niet wordt 
gerealiseerd, dit komt overeen met ongeveer € 500.000.  
 
Als verklaring voor het gerealiseerde percentage investeringen van rond de 80% in de afgelopen 
jaren zijn de volgende oorzaken te geven: 
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1. Het is tot nu toe niet gelukt het traject om de dienstvoertuigen te gaan leasen af te ronden, 
de aanbesteding is niet gelukt. 

2. Aanbestedingen die langer lopen dan gepland en die leiden tot lagere kosten dan geraamd 
(wat alleen maar positief is). 

3. Te hoge ambities en een hoge mate van onzekerheid in de ramingen bij 
Informatiemanagement. 
 

Als gekeken wordt naar de verschillende vakgebieden zit de onderbesteding vooral bij Materieel 
(voertuigen) en Informatiemanagement. 
Dit heeft de volle aandacht. 



 

 

20 

 

Bijlage Overzicht (administratieve) begrotingswijzigingen 2018  
 

(exclusief wijzigingen 2e tussenrapportage 2018) 

0
Omschrijving kostensoort L/B Primitieve 

begroting 2018

Wijziging Begroot na 

w ijziging

0  Salariskosten

0 Lasten 51.338.100   8.854.800   60.192.900   

0 Baten -1.665.100   962.400      -702.700      

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         

BWN 47 Eerste TURAP 2018 L 4.592.300    

BWN 47 Eerste TURAP 2018 B 606.600       

BWN 48 Wijziging FMF's L 7.000           

BWN 49 Wijziging FMF's 981-1076 L 29.500         

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 Sjoerd 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  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 Sjoerd 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     -4.570.300 6.700            

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         

BWN 46 Correcties kapitaallasten en rentes L -23.000        

0

0  ICT

0 Lasten 4.566.300     -2.151.800 2.414.500     

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         

BWN 46 Correcties kapitaallasten en rentes L -132.400      

BWN 47 Eerste TURAP 2018 L -84.600        

BWN 50 Enquete tool L 10.000         

0

0  Wagenpark incl.gereedschap/machines

0 Lasten 496.500        61.600        558.100        

0 Baten -               -             -               

0

BWN 0 Primitieve begroting L 496.500         

BWN 21 Diverse administratieve wijzigingen Sjoerd L 34.000         

BWN 47 Eerste TURAP 2018 L 27.600         
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0  Vennootschapsbelasting

0 Lasten -               21.000        21.000          

0 Baten -               -             -               

0

BWN 13 Tweede Turap 2017 L 55.000         

BWN 47 Eerste TURAP 2018 L -34.000        

0

0  Overige bedrijfsvoering

0 Lasten 6.364.400     -324.300    6.040.100     

0 Baten -3.049.700   2.565.400   -484.300      

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 Sjoerd 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        

BWN 46 Correcties kapitaallasten en rentes L -116.000      

BWN 46 Correcties kapitaallasten en rentes B 271.400       

BWN 47 Eerste TURAP 2018 L 156.300       

BWN 48 Wijziging FMF's L -7.000         

BWN 49 Wijziging FMF's 981-1076 L -29.500        

BWN 50 Enquete tool L -10.000        

0

0 Bijdrage

0 Lasten -               -             -               

0 Baten -63.412.000 -6.377.800 -69.789.800 

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        

BWN 47 Eerste TURAP 2018 B -5.264.200    


