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Raadsvoorstel

Onderwerp: 
GR BAR-organisatie zienswijze concept 
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en wethouders 
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Commissie Samen leven 
9 mei 2019

Openbaar

E-mailadres opsteller: 
w.ruiter@bar-organisatie.nl
 

Gemeenteraad 
23 mei 2019
 

Geadviseerd besluit
1. de zienswijze vast te stellen op de concept jaarstukken 2018 en de concept begroting 2020 GR 
BAR-organisatie en te versturen.

2. de financiële consequenties te verwerken in de 1e Tussenrapportage 2019.
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Raadsvoorstel
Inleiding
Op 2 april jl. heeft het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie het college, ter kennisname en 
doorgeleiding naar de gemeenteraad, zijn concepten jaarstukken 2018 en begroting 2020 – 2023 
toegezonden. Dit om de gemeenteraad de mogelijkheid te bieden om vóór 6 juni 2019 een zienswijze 
daarop te geven. Het college heeft kennisgenomen van de concepten jaarstukken 2018 en begroting 
2020 – 2023 GR BAR-organisatie.

De concept jaarstukken 2018 van onze GR BAR-organisatie geven het volgende beeld voor onze 
gemeente:

+ = verhoging bijdrage, - = verlaging bijdrage

1. verrekening resultaat jaarrekening:

    a. teruggave doorgeschoven prestaties                                           - 855.800

    b. teruggave restantsaldo                                                                - 570.500

2. verrekening maatwerk en standaardpakket                                         29.000

3. aandeel in doorgeschoven prestaties                                                 855.800

                                                                                                              - 541.500 lagere bijdrage

Bovenstaande bedragen zijn verwerkt in de concept jaarstukken 2018 van Ridderkerk. 

Vanuit de GR BAR-Organisatie is een verzoek gedaan de ‘teruggave doorgeschoven prestaties’ ad 
€855.800 in 2019 te mogen aanwenden. Het gaat hierbij om doorgeschoven nog te leveren prestaties 
met bijbehorend budget voor de volgende onderwerpen: Fundament Maatschappij, Verruiming 
Sportvrijstelling, Inkoop jeugdzorg, Implementatie Omgevingswet en Digitalisering APV.  

Tevens wordt in de 1e tussenrapportage een budget gevraagd voor een Strategische Personeels 
Planning (SPP) van in totaal €563.700. Dit betreft interventies die nodig zijn om een goed strategisch 
personeelsbeleid te kunnen voeren waarin onder andere aandacht is voor mobiliteit, 
duurzame inzetbaarheid van medewerkers en talentontwikkeling. De lagere bijdrage 2018 ad 
€541.500 kan hiervoor als dekking dienen.

Het college adviseert de gemeenteraad in te stemmen met beide voorstellen. De hierboven genoemde 
bedragen zullen dan in onze 1e tussenrapportage ter beschikking van de GR BAR-organisatie worden 
gesteld.

Ook verzoekt de GR BAR-organisatie in de toekomst ‘doorgeschoven prestaties’ zelf te mogen 
doorschuiven naar het volgende dienstjaar middels een bestemmingsreserve. Dit voorkomt veel 
administratief werk en voorkomt dubbele politieke besluitvorming. De budgetten zijn tenslotte al eerder 
beschikbaar gesteld. Het college adviseert de gemeenteraad ook hiermee in te stemmen. Dit onder de 
volgende voorwaarden: 

 De gemeenschappelijke regeling dient hierop aangepast te worden.

 Incidentele budgetten mogen 1 jaar in plaats van 2 jaar doorgeschoven worden. Dit om 
vertragingen in de uitvoering te voorkomen.

De concept begroting 2020 – 2023 van de GR BAR-organisatie geeft een budgetverhoging voor onze 
bijdrage van €131.000 voor autonome ontwikkelingen – volume groei en om de ambitie huidige 
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dienstverlening te kunnen handhaven. Hierdoor komt de bijdrage aan GR BAR-organisatie op 
€26.881.100. Dit bedrag zal in de gemeentelijke begroting 2020 – 2023 worden verwerkt. 

Beoogd effect
Het realiseren van een goede financiële bedrijfsvoering van de GR BAR-organisatie.

Relatie met beleidskaders
De Nota Verbonden Partijen 2009.

Argumenten
Door de concepten jaarstukken 2018 en de begroting 2020 GR BAR-organisatie voor te leggen aan 
de gemeenteraad kan tijdig een zienswijze worden gegeven.

Overleg gevoerd met
Niet van toepassing.

Kanttekeningen
Niet van toepassing

Uitvoering/vervolgstappen
Na besluitvorming door de gemeenteraad wordt het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie 
bericht. 

Evaluatie/monitoring
Niet van toepassing.

Financiën
Niet van toepassing.

Juridische zaken
Niet van toepassing.

Duurzaamheid
Niet van toepassing.

Communicatie/participatie na besluitvorming
Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Ridderkerk,

de secretaris, de burgemeester,

dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema

 

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief begroting 2020 GR BAR-organisatie   
2. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2018 GR BAR-organisatie   
3. Begroting 2020-2023 GR BAR-organisatie   
4. Jaarstukken 2018 GR BAR-organisatie   
5. Zienswijzebrief jaarstukken 2018 en begroting 2019 GR BAR-organisatie   
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6. Infographic bij Jaarstukken 2018 GR BAR-organisatie  
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CONCEPT BESLUIT

Gemeenteraad:
23 mei 2019

Zaaknummer:
60484

Onderwerp:
GR BAR-organisatie zienswijze 
concept jaarstukken 2018 en 
begroting 2020 – 2023 

Commissie Samen leven
9 mei 2019

De raad van de gemeente Ridderkerk,

gelezen het voorstel van College van burgemeester en wethouders op 16 april 2019,

BESLUIT:

1. de zienswijze vast te stellen op de concept jaarstukken 2018 en de concept begroting 2020 GR 
BAR-organisatie en te versturen.

2. de financiële consequenties te verwerken in de 1e Tussenrapportage 2019.


