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Geachte collegeleden, 

Hierbij bieden wij u aan: 
ter kennisgeving de vastgestelde jaarstukken 2019 en de begroting 2021 van onze GR BAR 
organisatie 
ons antwoord op de door u ingediende zienswijzen op deze documenten 

en verzoeken u deze stukken door te geleiden naar uw gemeenteraad. 

Jaarstukken 2019 en begroting 2021 
Beide documenten hebben wij op 7 juli 2020 vastgesteld. 

Door u ingediende zienswijzen en ons antwoord daarop 
Wij hebben uw zienswijze op de jaarstukken 2019 en de begroting 2021 van onze GR BAR 
organisatie ontvangen en besproken in het algemeen bestuur op 7 juli 2020. 

U schrijft: 

De concept jaarstukken 2019 GR BAR-organisatie geven aanleiding tot het maken van de volgende 
opmerkingen: 
a. Wij zijn verheugd dat u het boekjaar 2019 positief heeft kunnen afsluiten. 
b. Wij hebben geen bezwaar tegen uw voorstel de budgetten jaaroverschrijdende projecten door te schuiven 
naar 2020. 

De conceptbegroting 2021 - 2024 GR BAR-organisatie geeft geen aanleiding tot het maken van inhoudelijke 
opmerkingen. 
De financiële druk op gemeenten noodzaakt tot meer en meer ingrijpende maatregelen in de lokale financiële 
context. De uitgaven aan de BAR-organisatie vertegenwoordigen een aanzienlijk deel van onze 
Programmabegroting. We beseffen dat de BAR-organisatie in de voorbije jaren een taakstelling van € 7 mln. 
heeft gerealiseerd. Toch roepen wij u op bij te dragen aan het verlagen van deze financiële druk. Wij zouden 
graag inzicht hebben in de mogelijkheden en consequenties van drie scenario's, waarin 1%, 2%, respectievelijk 
3% van de totale omvang van de BAR-begroting vanaf het begrotingsjaar 2022 is omgebogen. Wij zien deze 
scenario's met belangstelling tegemoet om ze vervolgens samen met u verder te kunnen bespreken. 

Antwoord: 
Wij zijn verheugd over uw instemming met het doorschuiven van de budgetten van de 
jaaroverschrijdende projecten in de jaarstukken 2019. 

Van Albrandswaard en Barendrecht is via hun zienswijzen een zelfde oproep ontvangen om bij te 
dragen in de gemeentelijke ombuigingsmaatregelen. Zij vragen om dezelfde drie scenario's als u. 



Gezien de financiële situatie bij de gemeenten zullen wij in oktober van dit jaar de gevraagde 
scenario's aanbieden. 

Ingediende zienswijzen Albrandswaard en Barendrecht 
Ter informatie zijn als bijlagen opgenomen de ingediende zienswijzen door de gemeenten 
Albrandswaard en Barendrecht en de antwoordbrieven daarop van onze GR BAR. 

Aangepaste begroting ten opzichte van versie voor zienswijze 
De zienswijze van de gemeente Barendrecht is voor ons reden geweest de begroting 2021 van onze 
GR BAR aan te passen. De gemeente Barendrecht heeft aangegeven niet akkoord te willen gaan met 
een bijdrage in het budget voor de Strategische personeelsplanning (SPP). Naar aanleiding hiervan 
hebben wij besloten het budget voor het SPP voor alle drie de gemeenten te laten vervallen. 
Wij realiseren ons hierbij dat een deel van het SPP-budget was bedoeld om het beoogde 
ombuigingsplan van de GR BAR beter uitvoerbaar te maken. Nu het SPP-budget komt te vervallen, 
verwachten wij bij het ombuigingsplan een voorstel welke eenmalige kosten nodig zijn om structurele 
ombuigingen/opbrengsten te kunnen gaan realiseren. 
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