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Inleiding  

Voor u liggen de jaarstukken 2021 van de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie (hierna GR 
BAR). In dit document legt het dagelijks bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid in 2021. 
De begroting 2021 is het uitgangspunt geweest voor de opstelling.  
De jaarstukken bestaan uit drie onderdelen: 

A. Het jaarverslag waarin een toelichting wordt gegeven op de uitvoering van de 
bedrijfsvoering, 

B. De jaarrekening, dat de financiële weergave geeft. 
C. Overige gegevens. 

 
A. Jaarverslag 
In de begroting 2021 zijn drie hoofddoelstellingen benoemd welke passen bij de visie van onze 
GR BAR. In het jaarverslag is aan de hand van deze hoofddoelstellingen in prestatieafspraken en 
indicatoren uitgewerkt op welke wijze de organisatie hier uitvoering aan heeft gegeven.  
In de paragrafen wordt inzicht gegeven in het weerstandsvermogen en de risico’s, de financiering en 
de kapitaalgoederen van onze GR BAR. 
 
B. Jaarrekening 
In de jaarrekening is de balans met toelichting opgenomen en het exploitatieresultaat inclusief 
een toelichting bij de relevante afwijkingen ten opzichte van de begroting. 
Ook de Bijlage Taakvelden en het Overzicht Overhead maken onderdeel uit van de jaarrekening. 
 
C. Overige gegevens 
Hier zijn de volgende bijlagen opgenomen:  

- de staat van kredieten 2021,  
- het overzicht van de (administratieve) begrotingswijzigingen 2021,  
- de gewijzigde gemeentelijke bijdragen op basis van de tussenrapportages, 
- Coronarapportage 2021 GR BAR-organisatie. 
-  

De bedragen in de jaarstukken zijn afgerond op honderden euro's, tenzij anders aangegeven.  
 
COVID 19 (corona) - virus    
Op diverse plekken in deze jaarstukken leest u over het COVID-19 (corona) - virus. De uitbraak van dit 
virus eind februari 2020 heeft een enorme impact en heeft wereldwijd geleid tot ongekende 
omstandigheden. In 2021 ontwikkelde het virus zich tot een endemie: een virus dat niet meer 
verdwijnt. 2021 is een jaar geweest van aanhoudende onzekerheid waarin leren leven met het virus 
noodzakelijk werd.  
Net als in 2020 zijn in 2021 de meeste medewerkers maar zeer beperkt en volgens een rooster op 
kantoor geweest. Dankzij de inzet van onze medewerkers is het ook in 2021 gelukt om de  
continuïteit van de reguliere werkzaamheden op peil te houden. Ook is voor een groot deel 
uitvoering gegeven aan de ambities en speerpunten uit de collegeakkoorden van onze drie 
opdrachtgevers.  
Onze GR BAR volgt de studies en onderzoeken naar de effecten van corona op de voet en is 
betrokken bij de samenwerking met andere gemeenten en de VNG.  
In 2021 zijn door onze GR BAR tot een bedrag van € 2.764.000 extra kosten gemaakt als gevolg van  
corona. Hiervoor is een separate rapportage gemaakt die als bijlage bij deze jaarstukken is gevoegd. 
Deze kosten zijn vóór het einde van het boekjaar in rekening gebracht bij de gemeenten. De 
gemeenten hebben vanuit het Rijk compensatie ontvangen voor de extra corona-uitgaven. 
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Financiële samenvatting   
Resultaat jaarrekening   
Het jaarrekeningresultaat 2021 van onze GR BAR bedraagt € 345.500 positief. Dit is het verschil 
tussen de begroting na wijziging en het totaal van de werkelijke uitgaven. Om op één A4’tje inzicht 
te krijgen in de cijfers van deze jaarrekening wordt verwezen naar het Overzicht van baten en lasten 
2021 op bladzijde 45.  
 
Het resultaat is veroorzaakt door een nadeel bij de salarissen (inclusief inhuurkosten) van 
€ 2.290.200, een voordeel van € 2.184.100 bij de overige bedrijfsvoeringskosten en een voordeel van  
€ 451.600 omdat de werkelijke uitgaven bij de corona-uitgaven (de brandzaken 2021) al op voorhand 
zijn doorberekend naar de gemeenten. (zie voor een verdere toelichting de Toelichting op het 
overzicht van baten en lasten)  
Het rekeningsaldo 2021 wordt via de bijdragen verrekend met de gemeenten. Dit gebeurt in het 
dienstjaar 2021.  
 
In tabel:     
De in de tabel genoemde bedragen zijn gesaldeerde bedragen van de baten en de lasten  

Gesaldeerde bedragen (exclusief 
gemeentelijke bijdragen) 

Rekening 2020 Begroting 2021 wijziging 
begroting na 

wijziging 
werkelijk verschil 

 Salariskosten (incl. inhuurkosten)        -65.263.800          -63.885.500         -5.033.400      -68.918.900  -71.209.100      -2.290.200        

 Overige lasten bedrijfsvoering        -10.486.700          -10.364.900         -2.560.500      -12.925.400  -10.741.300     2.184.100         

 Bijdragen gemeenten: coronakosten           1.324.800  - - - -           451.600  

 Totaal      -74.425.700        -74.250.400       -7.593.900    -81.844.300  -81.950.400    345.500          

 
De begroting van onze GR BAR bestaat uit bedrijfsvoeringskosten, oftewel de kosten van het 
ambtelijk apparaat. Op basis van de begroting na wijziging is de inbreng per gemeente:  
 

Ontwikkeling van gemeentelijke bijdrage   Barendrecht   Albrandswaard   Ridderkerk   Totaal 

Oorspronkelijke begroting 2021           29.107.800         15.004.600         30.138.000         74.250.400  

Mutaties op basis van 2 tussenrapportages             2.027.500          1.228.100           2.025.900          5.281.500  

Bijdragen gemeenten: Coronakosten               954.800             476.500              881.100          2.312.400  

 Begroting na wijziging           32.090.100      16.709.200       33.045.000      81.844.300  

 
Zes jaaroverschrijdende projecten    
In het rekeningsaldo zijn de naar het jaar 2022 overlopende bedragen van zes 
jaaroverschrijdende projecten verwerkt. Dit zijn incidentele budgetten die op het eind van het jaar 
tegen de verwachting in niet of nog niet geheel zijn afgerond waardoor het budget doorschuift naar 
het volgende begrotingsjaar. De gemeenteraden hebben voor deze incidentele projecten 
middelen beschikbaar gesteld. 
 
De afspraak is dat onze GR BAR geen budget mag doorschuiven naar volgende jaren. Het 
rekeningsaldo wordt ieder jaar verrekend met de gemeenten / de gemeentelijke bijdragen. Met de 
verrekening van het rekeningsaldo gaan de naar 2022 overlopende bedragen bij de 
jaaroverschrijdende projecten ook naar de gemeenten. 
Om het mogelijk te maken deze al eerder beschikbaar gestelde budgetten ook in 2022 te kunnen 
gebruiken, verzoeken wij de drie gemeenten om bij de gemeentelijke jaarrekeningen via de 
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resultaatbestemming deze zes overlopende bedragen door te schuiven naar 2022 en in 2022 
opnieuw ter beschikking stellen aan onze GR BAR. Dat gebeurt dan in de 1e tussenrapportages 2022 
van de gemeenten en de GR BAR. 
Het gaat dit jaar om de volgende budgetten: 

1. Implementatie Omgevingswet: overloop naar het jaar 2022 € 524.200.  
2. Optimalisatie fiscale beheersing 2021 - 2022: overloop naar het jaar 2022  € 75.000 
3. Project digitaliseren bouwdossiers: overloop naar het jaar 2022  € 210.000 
4. Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy (I&P): overloop naar het jaar 2022  € 60.500 
5. Woonzorgopgaven drie gemeenten: overloop naar het jaar 2022  € 32.700 
6. Uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo): overloop 

naar het jaar 2022  € 226.200 
 
Nadere toelichting rekeningsaldo  
Het rekeningsaldo over 2021 bedraagt € 345.500 positief. Het is voor de transparantie en een 
volledig inzicht van belang om daar de volgende drie aspecten bij te betrekken. 
De naar het jaar 2022 overlopende bedragen bij de jaaroverschrijdende projecten tellen dit jaar op 
tot € 1.128.600. Onze GR BAR gaat de gemeenten verzoeken deze naar 2022 overlopende bedragen 
voor nog niet uitgevoerde werkzaamheden in hun jaarrekeningen door te schuiven en het in 2022 te 
mogen besteden (waarbij de gemeenten het geld dus weer ter beschikking van onze GR BAR stellen).  
Hier tegenover staat dat de GR BAR nog  € 1.239.100 tegoed heeft van de drie gemeenten vanwege 
nog niet verrekende cao-gevolgen over 2021. Hierin is een bedrag van € 340.000 opgenomen als 
onkostenvergoeding gerelateerd aan corona. Dit kon namelijk niet volledig gedekt worden uit de 
onderschrijding bij de post Reiskostenvergoedingen. 
Hiermee rekening houdend bedraagt het rekeningsaldo nader geanalyseerd: 
345.500 - 1.128.600 + 1.239.100 - 340.000 = € 116.000 positief.  
 

 Verrekening van standaard en maatwerk   
Afgesproken is dat het maatwerk op basis van nacalculatie wordt afgerekend per deelnemende 
gemeente. Alle kosten voor gezamenlijk gebruik (standaard), worden in rekening gebracht aan de 
hand van de afgesproken procentuele verdeelsleutel.  De kosten welke worden gemaakt ten 
behoeve van maatwerk worden separaat in rekening gebracht bij de betreffende gemeente. Om 
de werkelijke kosten van de standaardpakketten en maatwerkpakketten inzichtelijk te krijgen, 
wordt de tijdsbesteding per gemeente gemonitord.  
Voor het Cluster Maatschappij is afgesproken dat verrekening niet op basis van uren schrijven plaats 
vindt, maar op basis van de ontwikkeling van het aantal cliënten en indicaties. 
Per saldo krijgt de gemeente Barendrecht € 331.800 terug en de gemeenten Albrandswaard en 
Ridderkerk moeten respectievelijk € 134.100 en € 197.700 bijbetalen. 
 
Ook dit resultaat bij het maatwerk wordt via de bijdragen verrekend met de deelnemende 
gemeenten.  
 

 Verrekenen resultaat jaarrekening en nacalculatie standaard en maatwerk met de 
gemeentelijke bijdragen     

Het voordelig jaarrekeningsaldo van € 345.500 en de nacalculatie van standaard en maatwerk 
worden via de bijdragen verrekend met de deelnemende gemeenten.   
Jaarrekeningsaldo: 

a. de overschotten van de jaaroverschrijdende projecten die zijn opgenomen in het 
jaarrekeningsaldo worden verrekend op basis van de verdeelsleutels die zijn gehanteerd bij 
het beschikbaar stellen van deze budgetten.  

b. het restant jaarrekeningsaldo wordt verrekend volgens de afgesproken procentuele 
verdeelsleutel voor het standaardwerk.   
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De percentages van de verdeelsleutel voor het standaardwerk worden jaarlijks op 1 januari 
geactualiseerd en voor het begrotingsjaar 2021 gelden de volgende percentages:  
Barendrecht  38,95% 
Albrandswaard  20,34% 
Ridderkerk  40,71% 
 
Dat geeft voor de gemeentelijke bijdragen 2021 het volgende beeld:   
 

Bijdrage gemeenten 2021   Barendrecht   Albrandswaard   Ridderkerk   Totaal 

 Begroting na wijziging                32.090.100                16.709.200    33.045.000    81.844.300  

Verrekening resultaat: verschil 
begroting en werkelijk                 

     - Jaaroverschrijdende projecten -505.500      -236.100    -387.000   -1.128.600    

     - Verrekening 
jaarrekeningresultaat 2021 

 305.000 
  

   159.300 
  

  318.800 
  

    783.100 
  

     - Verrekening maatwerk en 
standaardpakket 

-331.800  
  

   134.100  
  

  197.700  
  

- 
  

 Subtotaal verrekening resultaat 
BAR 2021  

  
             -532.300      57.300                       129.500    -345.500                 

 Definitieve jaarbijdrage 2021   
           31.557.800   16.766.500               33.174.500   81.498.800             

 
Als er rekening mee wordt gehouden dat de naar het jaar 2022 overlopende bedragen bij de 
jaaroverschrijdende projecten in de 1e tussenrapportage 2022 weer ter beschikking worden gesteld 
aan de GR BAR is de consequentie per gemeente:     
 

  Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk Totaal 

Verrekening 2021: verschil 
begroting en werkelijk 

-532.300                 57.300                            129.500                         -345.500                  

Saldo jaaroverschrijdende projecten                                             
(op te nemen in 1e 
tussenrapportage 2022) 

                 505.500                          236.100                         387.000                1.128.600  

Per saldo -26.800                      293.400                          516.500                         783.100                    

   lagere bijdrage   hogere bijdrage   hogere bijdrage   hogere bijdrage  

 
In de onderdelen Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2021 en Verrekenen van 
standaard en maatwerk wordt gedetailleerd ingegaan op de financiële afwijkingen ten opzichte 
van de begroting en de afwijkingen bij het maatwerk. 
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1. Programmaplan   

1.1 Doelstellingen     

Onze GR BAR-organisatie is het samenwerkingsverband tussen de gemeenten Barendrecht, 
Albrandswaard en Ridderkerk. Onze GR BAR ondersteunt op een professionele manier de drie 
gemeentebesturen bij hun activiteiten voor de lokale samenleving. 
 
Onze visie is:  
Als BAR-organisatie zijn we een nabije overheid die met een warm hart betrokken is bij de 
gemeenschappen van de drie gemeenten en alle inwoners en partijen die daarin een plek hebben. 
We ondersteunen de drie besturen en werken met een goede dienstverlening aan de woon- en 
leefomgeving en complexe maatschappelijke vraagstukken die daar bij horen. 
Die dienstverlening aan inwoners staat bij ons centraal. Onze visie is dan ook een visie op 
dienstverlening. Wij willen samen met inwoners een plezierige woon- en leefomgeving creëren in 
de drie gemeenten. Dat kan alleen als we onze oren en ogen goed openhouden. De 
maatschappelijke opgaven die spelen gaan we niet uit de weg. Integendeel, die pakken we proactief 
op. 
 
Het bestuurlijke organogram van onze GR BAR ziet er als volgt uit:   

 

Onze centrale opgave is een optimaal functionerende ambtelijke organisatie die ervoor zorgt dat de 
drie gemeenten autonoom kunnen blijven opereren, ook met de huidige complexe opgaven zoals die 
van de drie decentralisaties.  
Daarbij zijn de drie hoofddoelstellingen: 

1. een excellente dienstverlening,  
2. acceptabele kosten, 
3. een kwalitatief deskundige en robuuste organisatie. 

 
De vier doelstellingen die zijn geformuleerd in het kader van het doorontwikkelingstraject “BAR 
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2020” zijn:  
1. meer aandacht voor medewerkers, 
2. beter inspelen op maatschappelijk opgaven, 
3. betere aandacht voor de besturen en  
4. beter kunnen sturen.  

 

1.2 Prestatieafspraken en indicatoren    
De doelstellingen zijn vertaald in prestatieafspraken, welke zijn onderverdeeld in indicatoren. Over 
de voortgang op deze indicatoren wordt gerapporteerd in de planning & control cyclus 
(tussenrapportages en jaarrekening). Er wordt gewerkt met een strategisch dashboard waarin vanuit 
diverse bronnen in toenemende mate data geautomatiseerd wordt omgezet naar geverifieerde 
prestatie- en stuurinformatie. Deze rapportage is gebaseerd op de meest actuele prestatiegegevens 
uit dit strategische dashboard.  
 
Hieronder volgt het overzicht van de belangrijkste prestatie-indicatoren op basis van de beschikbare 
prestatiegegevens per 30 januari 2022. Als de gegevens nog niet zijn bijgewerkt is opgenomen 
wanneer deze beschikbaar zullen zijn. Aansluitend op het overzicht is een beknopte toelichting 
opgenomen waarin wordt teruggekeken op 2021. 

Indicator Norm  
Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

 

Realisatie 
2021 kw1 

 

 

Realisatie 
2021 kw2 

 

 

Realisatie 
2021 kw3 

 

 

Realisatie 
2021 kw4 

 

 

Realisatie 
2021 

 

 

Klanttevredenheid Wmo  7,0 -  7.7 - - - - 
Kwartaal   2-

22 

beschikbaar 

 

Klanttevredenheid 

Jeugdhulp 
7,0 - 7.7 - - - - 

Kwartaal   2-

22 

beschikbaar 

 

*Klanttevredenheid 

Balie 
7,0 - 8,4 8,4 8,3 8,3 8,2 8,3 

 

*Klantevredenheid 

Digitaal 
7,0 - 7.7 7.5 7,4 7,5 6,3 7,2 

 

*Klanttevredenheid 

Telefoon 
7,0 - 7.2 9,3 8,0 7,4 8,5 8,3 

 

Wachttijd aan de 

telefoon 

   Norm corona <120 sec 

<30 sec. 27 68       93 86 86 85 88 

 

Wachttijd aan de balie 

(met afspraak) 

 

90%         

<5 min. 

 

89% 90% 

90% 

Gem 4,08 

min 

85% 

Gem 4,76 

min 

78% 

Gem 6,32 

min 

81% 

Gem 5,83 

min 

83% 

Gem 5,24 

min 

 

Betaaltermijn facturen  
90% >|30d 

dagen 
93% 94%     94% 93% 93% 93% 93% 
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Indicator Norm  
Realisatie 
2019 

Realisatie 
2020 

 

Realisatie 
2021 kw1 

 

 

Realisatie 
2021 kw2 

 

 

Realisatie 
2021 kw3 

 

 

Realisatie 
2021 kw4 

 

 

Realisatie 
2021 

 

 

Subsidieaanvragen 

95% 

binnen 

termijn 

98% 97% - - - - 98% 
 

Aanvragen 

Levensonderhoud 

(participatiewet) 

95% 

binnen 

termijn 

88% 90% 87% 90% 88% 91% 89% 
 

Aanvragen WMO 

95% 

binnen 

termijn 

80% 71% 60% 50% 53% 59% 56% 
 

Meldingen openbare 

ruimte 

95% 

binnen 

termijn 

 63% 64% 74% 69% 73% 75% 71% 
 

Klachtenafhandeling 

95% 

binnen 

termijn 

62% 63% 67% 71% 76% 69% 68% 
 

Afhandeltermijn 

bezwaarschriften  

90% 

binnen 12 

weken 

88% 

80% 

Gem. 9,2 

weken 

 

60% 

Gem. 12,8 

weken 

 

57% 

Gem 12,4 

weken 

59% 

 

Budgetafwijking BAR-

begroting 
1% 2,43% 2,80% - - - - 0,42% 

 

Goedkeurende 

controleverklaring van 

de accountant 

   100% Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja 
 

Waardering algehele 
dienstverlening 
Waarstaatjegemeente.nl 

>7,5 (eigen 

norm) nvt (BD) 
6,8 (AW) 
6,9 (RK)  

nvt (BD) 
nvt (AW) 
nvt (RK)  

- - - - -  

landelijk 

gem: 6,7 
- - - - -  

 
* nieuwe meetgegevens die formeel nog geen onderdeel uitmaken van de prestatieafspraken, toch toegevoegd 
omdat deze extra informatie geven over de prestatie. Aantal respondenten relatief beperkt. 

 
Samenvatting 
In de jaarrekening worden de belangrijkste prestatie- en stuurgegevens opgenomen en afgezet tegen 
de prestaties in voorliggende periodes. Wanneer we over het geheel gezien de prestatie over 2021 
afzetten tegen de prestatie van 2020 zien we een stabiel beeld. Dit stabiele beeld is het afgelopen 
jaar beïnvloed geweest door bijsturing en diverse maatregelen. Bij diverse indicatoren is zelfs een 
lichte positieve trend te zien. Gezien de coronacrisis die ons ook in 2021 in haar greep hield is dit een 
mooie prestatie. In slechts één enkel geval is bijgestuurd op de prestatienorm. Dat was de wachttijd 
telefoon omdat er per maand een toename van enkele duizenden contacten ontstond. Andere 
ingangen naar de dienstverlening - zoals de balie - zijn veelvuldig beperkt geweest door de opgelegde 
maatregelen. 
De conclusie kan zijn dat de dienstverlening aan de inwoners/klanten ondanks de coronacrisis met 
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improvisatie en veerkracht goed overeind is gebleven.  
 
Uitleg en toelichting bij indicatoren en prestaties 

 Klanttevredenheid Jeugdhulp & Wmo 
De tevredenheid van cliënten in het sociaal domein wordt apart gemeten. Er vindt klantonderzoek 
plaats bij Wmo en Jeugdhulp. De toetsing naar de tevredenheid vindt in de eindfase van de 
dienstverleningstrajecten plaats. De verversing van deze gegevens kent dus een lage frequentie: 1 x 
per jaar. 
De beoordelingen van cliënten en vertegenwoordigers over afgeronde trajecten vormen  de input 
voor de prestatiemeting. De norm is initieel op 7,0 gezet. De gemiddelde beoordeling is ruim-
voldoende tot goed (7,7). Nieuwe gegevens worden verwacht in het 2e kwartaal van 2022. 

 
 Wachttijd en klanttevredenheid telefoon, digitaal en balie  

Het streven is korte wachttijden. Voor telefonie is de norm van 30 seconden verhoogd naar 120 
seconden vanwege de coronapandemie (en de daardoor toegenomen drukte) en de maatregelen 
rondom thuiswerken. Deze “norm” wordt gehaald. De norm geeft medewerkers de mogelijkheid om 
inwoners in een gesprek goed te woord te staan. Passend bij de tijdgeest is het streven de actieve rol 
van de klant in de dienstverleningsprocessen te begrijpen en te ondersteunen. 
Daarom is gestart met klanttevredenheidsonderzoeken (KTO) telefonie en balie. Dit betreft een 
doorontwikkeling. De beschikbare resultaten gaan nog niet over het hele jaar 2021 en maar over een 
beperkt aantal klanten. De KTO’s worden in 2022 één maand per kwartaal aangeboden aan alle 
klanten aan de balie en de telefoon en na het invullen van een online formulier. In 2021 is de digitale 
dienstverlening (onder andere onze websiteformulieren) veelvuldig om beveiligingsredenen in 
beperktere vorm aangeboden. Dit heeft invloed op de waardering. Helaas zijn de ICT-omgevingen 
van gemeenten veelvuldig het doelwit van kwaadwillenden. 

 
 Afwikkeling klantvragen 

Ook voor klantvragen - bijvoorbeeld aanvragen Wet Werk & Bijstand, Wmo, vergunningen, 
subsidieaanvragen, meldingen openbare ruimte -  is het streven die zo snel mogelijk te 
beantwoorden. Bij de verwerking van de aanvragen Wmo is in het afgelopen jaar een achterstand 
ontstaan die tijdelijk tot negatieve prestaties leidt. De transformatie vordert en er worden stappen 
gezet in het verder optimaliseren van de achterliggende processen en automatisering.  
Er spelen echter vele factoren een rol. Als voor 2021 het door de coronapieken golvende 
ziekteverzuim, de lock downs, de noodzaak om te improviseren en de nieuwe (tijdelijke) taken in 
ogenschouw worden genomen, dan zijn de prestaties over 2021 niet achteruitgegaan waar dit wel 
verwacht had kunnen worden. Over het geheel genomen wordt bij deze belangrijke indicatoren van 
de dienstverlening in feite een relatief stabiele prestatie geleverd ten opzichte van 2020.  
 

 Betaaltermijn facturen  
Het streven is ondernemers (leveranciers) zo snel mogelijk te betalen. Hierbij wordt dezelfde richtlijn 
als voor de gemeenten aangehouden: 90% wordt betaald binnen 30 dagen.  Deze norm wordt 
structureel gehaald. 
 

 Afhandeltermijn bezwaarschriften  
Het streven is bezwaarschriften zo snel mogelijk te behandelen waarbij de norm is dat minimaal 90% 
van de bezwaarschriften binnen 12 weken is afgehandeld. De prestatie over 2021 is tijdelijk 
teruggezakt. Dat kwam door een tijdelijk bezettingsprobleem vanwege ziekteverzuim en 
personeelsverloop. Inmiddels is de bezetting op orde maar het herstel komt pas in de loop van 2022 
tot uiting. 
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 Goedkeurende controleverklaring BAR en drie gemeenten 
Er wordt zorg gedragen voor een getrouwe en transparante financiële administratie en naleving van 
de wetten en aanvullend beleid van de gemeenteraden. Uit de controleverklaring van de accountant 
bij de jaarrekening blijkt of we hierin zijn geslaagd. 

 
 Waardering algehele dienstverlening (Waarstaatjegemeente.nl) en specifieke 

klanttevredenheid dienstverlening 
Dit is het gemiddelde cijfer vanuit Waarstaatjegemeente.nl voor de volledige dienstverlening aan 
burger en bedrijf. De beoordeling van de algehele dienstverlening van de gemeenten wordt 
uitgevraagd door de VNG.  
De lokale norm van 7,5 die in 2017 is gesteld is vrij ambitieus gebleken.  De drie gemeenten scoren in 
2020 structureel boven het landelijk gemiddelde (6,7). Deze uitvraag kent een onregelmatige 
frequentie en is over 2021 niet uitgevoerd. We meten wel op diverse vlakken onze dienstverlening,  
zie de andere indicatoren. Daaruit blijkt dat de dienstverlening op het huidige niveau wordt 
gehandhaafd.  

 
 Budgetafwijking BAR-begroting op totaalniveau  

Het uitgangspunt is een meerjarig sluitende exploitatie, waarbij de afwijking in de jaarrekening ten 
opzichte van de begroting niet meer dan 1% mag zijn.  
Over 2021 blijft  onze GR BAR met een positief rekeningsaldo van € 345.500 binnen de norm van 
deze prestatieafspraak. De afwijking ten opzichte van de begroting is 0,42%. 

 
Prestatieafspraken BAR2020 
In de begroting 2021 waren de prestatie-indicatoren bij de doelstellingen van de organisatiewijziging 
BAR 2020 opgenomen. Dit betreft de indicatoren die zijn geformuleerd om de doelen van BAR2020 
te monitoren.  

1. meer aandacht voor medewerkers, 
2. beter inspelen op maatschappelijk opgaven, 
3. betere aandacht voor de besturen en  
4. beter kunnen sturen.  

 
In februari 2022 is het boekje “Samen voor elkaar; evaluatie BAR-organisatie 2020” verschenen. 
Hierin is het onderstaande overzicht opgenomen van de realisatie van de afgesproken indicatoren 
van het uitvoeringsplan BAR-organisatie 2020.  
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Vijf indicatoren bedrijfsvoering volgend uit het BBV    
In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) staan 39 verplichte 
beleidsindicatoren genoemd. De bedoeling van deze indicatoren is de begroting en het jaarverslag 
beleidsmatiger te maken, zodat het bestuur zich een beeld kan vormen over behaalde en te behalen 
beleidsresultaten en om een onderlinge vergelijking tussen gemeenten mogelijk te maken. 
Een aantal van die beleidsindicatoren hebben betrekking op de bedrijfsvoering en zijn daarom 
opgenomen in de begroting en jaarstukken van onze GR BAR.    

 
 
Het verschil tussen begroting en rekening bij 4. Externe inhuur wordt veroorzaakt door het gegeven 
dat er weinig inhuur in de primitieve begroting van onze GR BAR zit. Pas in de loop van het jaar wordt 
er incidenteel ingehuurd om vacatures op te vangen en in specifieke expertise te voorzien. 
 
Toelichting bij het staatje:  
1. Dit betreft de toegestane formatie (formatieplan). 
2. Dit betreft het werkelijk aantal fte dat werkzaam is bij de GR BAR (per 31 december 2021). 
3. Apparaatskosten, ook wel organisatiekosten, zijn alle personele en materiële kosten die verbonden zijn aan 
het functioneren van de organisatie. In het geval van onze GR BAR gaat het om het totaal van de begroting 
(netto).  
4. Externe inhuur betreft de werkzaamheden uitgevoerd door externen in opdracht van de GR BAR, waarbij 
personele capaciteit en deskundigheid wordt ingezet zonder arbeidsovereenkomst of aanstelling. 
5. Overhead betreft alle kosten die samenhangen met de sturing van de organisatie en de ondersteuning van 
het primaire proces. 
     - fte = full-time equivalent, oftewel voltijdsequivalent: het equivalent van een 36-urige werkweek 
     - inwoners = 121.128, dit is het totaal  aantal inwoners van de drie gemeenten per 1 januari 2021,  
       bron: Gemeentefonds 

 

1.3 Financiën    
Prestatieafspraak budgetafwijkingen BAR-begroting op totaalniveau     
Dit jaar heeft onze GR BAR een positief rekeningsaldo van € 345.500. 
Bij de prestatieafspraak “een meerjarig sluitende exploitatie” is als prestatie-indicator opgenomen 
dat de budgetafwijking in de rekening van de GR BAR ten opzichte van de begroting niet meer dan 
1% mag zijn. 
Ten opzichte  van het totaal van de begroting (€ 82.762.000) is er een afwijking van 0,42% en 
daarmee wordt aan de prestatieafspraak voldaan. 
  

1.4 Financiële en overige ontwikkelingen  
Uitwerking cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO)  
Voor de werknemers van onze GR BAR is de cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO) 

Nr. Indicator Omschrijving Jaar Bron 

begroting rekening

1 Formatie

836,31

fte per 1000 inwoners 2021 6,44 6,90 Eigen begroting

2 Bezetting

819,47

fte per 1000 inwoners 2021 6,30 6,77 Eigen begroting

3 Apparaatskosten

€ 79.186.400

kosten per inwoner 2021 € 616 € 654 Eigen begroting

4 Externe inhuur

€ 8.765.000

percentage van de totale loonsom: 

(62.733.600) + het totaal van de 

externe inhuur (8.765.000) =

€ 71.498.600

2021 1,0% 12,3% Eigen begroting

5 Overhead

€ 39.766.000

percentage van de totale lasten

€ 83.922.300

2021 49,0% 47,4% Eigen begroting

Uitkomst
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van kracht. De cao SGO 2021-2022 is op 27 januari 2022 bekrachtigd en loopt van 1 januari 2021 tot 
1 januari 2023.  
 
In de cao zijn de volgende loonafspraken gemaakt: 
2021: 

- een eenmalige uitkering van € 300 corona-onkostenvergoeding en € 900 eenmalige uitkering 
per 3 november 2021 naar rato van het aantal uren dienstverband; 

- een generieke salarisverhoging van 1,5% per 1 december 2021. 
2022: 

- een generieke salarisverhoging van 2,4% per 1 april 2022. 
 
De financiële consequenties van de loonafspraken voor 2021 zijn verwerkt in deze jaarrekening. De 
structurele financiële consequenties van de cao 2021-2022 worden verwerkt in de 1e 
tussenrapportage 2022. Volgens bestaande afspraken mogen hiervoor de gemeentelijke bijdragen 
worden verhoogd.  
 
Prijsstijgingen  
Voor 2021 is uitgegaan van een inflatie van 1,6% wat destijds voor de begroting 2021 was 
gebaseerd op de prognose in het jaarlijks verschijnende Centraal Economisch Plan van het Centraal 
Planbureau van maart 2020. Hiervoor is van de gemeenten compensatie ontvangen.  
 
Bezetting in de organisatie, exclusief  vacatureruimte  
Per 31 december 2021 waren in onze GR BAR 819,47 fte (910 werknemers) in dienst met een vast of 
tijdelijk dienstverband: 
 

Cluster Totaal fte cluster 

Directie 4,00 fte 

Concerncontrol 8,33 fte 

BBO RK, BBO BD, Regieteam AW 40,49 fte 

Strategie 8,36 fte 

Dienstverlening 41,40 fte 

Maatschappij I, II en III 182,60 fte 

Ontwikkeling leefomgeving en regio 35,61 fte 

Ruimtelijke ontwikkeling 53,38 fte 

Uitvoering 97,55 fte 

Vastgoed 35,67 fte 

Veiligheid 39,79 fte 

Voorbereiding en Beheer 64,17 fte 

Financiën 46,36 fte 

Informatie en Automatisering 64,06 fte 

Ontwikkeling Mens en Organisatie 42,98 fte 

Juridische Zaken en Inkoop 25,25 fte 

Facilitair 28,72 fte 

Nieuw Reijerwaard 0,75 fte 

TOTAAL GR BAR 819,47 fte 

 
Personeelsverloop (instroom, doorstroom en uitstroom) GR BAR    
Het instroompercentage is het percentage van de bezetting (fte) dat in 2021 in dienst is getreden bij 
onze GR BAR. Het doorstroompercentage is het percentage van de bezetting (fte) dat via een interne 
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sollicitatieprocedure een andere functie is gaan vervullen of duurzaam van functie is veranderd. Het 
uitstroompercentage is het percentage van de bezetting (fte) dat uit dienst is getreden.  

Personeelsverloop 2020 2021 

Instroom 14,8% 11,4% 

Doorstroom 9,7% 4,6% 

Uitstroom 7,9% 9,3% 

 
Ter vergelijking: in 2020 was het personeelsverloop bij gemeenten met 50.000-100.000 inwoners 
respectievelijk 13,1% (instroom), 5,2% (doorstroom) en 8,6% (uitstroom). Er is gekozen voor een 
vergelijking met deze gemeentegrootteklasse omdat de omvang van onze GR BAR hier het beste bij 
past. De in-, door- en uitstroomcijfers van 2021 binnen de sector gemeenten zijn nog niet bekend. 
 
Ziekteverzuim    
In 2021 was het verzuimpercentage in onze GR BAR gemiddeld 5,69% (2020: 6,55%). Daarmee is een 
daling gerealiseerd. Ter vergelijking: in 2020 was het verzuimpercentage bij gemeenten met 50.000-
100.000 inwoners 5,5%. De verzuimnorm - gebaseerd op een normstelling waarbij een kwart van de 
gemeenten een verzuim heeft dat lager ligt dan dit cijfer - is in 2020 voor gemeenten met 50.000-
100.000 inwoners 5,0%. Er is gekozen voor een vergelijking met deze gemeentegrootteklasse omdat 
de omvang van onze GR BAR hier het beste bij past.  
De verzuimcijfers van 2021 binnen de sector gemeenten zijn nog niet bekend. 
 

 
 
Het verzuimpercentage kan worden onderverdeeld in: 

- kort verzuim (tot 1 week),  
- middellang verzuim (1 tot en met 6 weken),  
- langdurig verzuim (langer dan 6 weken). 

In 2021 is het kortdurend verzuim in onze GR BAR 0,31%, het middellang verzuim 0,69% en het 
langdurig verzuim 4,68%.  
In 2020 was het kortdurend verzuim 0,40%, het middellang verzuim 0,76% en het langdurig verzuim 
5,39%. 
 
Invloed COVID-19 op verzuim    
De invloed van COVID-19 op het verzuim in de eerste drie kwartalen van 2021 was minimaal. Pas in 
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het laatste kwartaal was er sprake van een stijging. Deze liep gelijk met de landelijke stijging van het 
aantal besmettingen. Medewerkers hebben zich ook kort ziekgemeld na een vaccinatie of 
boosterprik.  
 
Werknemers in de doelgroep banenafspraak (voorheen: garantiebanen)   
Voor het jaar 2021 is de norm voor het aantal arbeidsuren van werknemers die vallen binnen de 
doelgroep banenafspraak (voorheen genoemd “garantiebanen”) 38.914 uur per jaar. In 2021 is voor 
deze doelgroep gerealiseerd: 

- in dienst bij onze GR BAR: 13.676 uur per jaar;  
- via inleenverbanden of detachering werkzaam bij onze GR BAR: 23.296 uur per jaar. 

 
In totaal zijn 36.972 arbeidsuren per jaar ingevuld door werknemers die vallen binnen de doelgroep 
banenafspraak. Onze GR BAR voldoet daarmee voor 95% aan de gestelde norm van 38.914 uur. 
Ondanks een stijging in het aantal uren ten opzichte van 2020 is de doelstelling daarmee net niet 
behaald. Het creëren van extra garantiebanen wordt bemoeilijkt door de aanhoudende coronacrisis. 
 
Formatieve wijzigingen door BAR 2020 
Twee belangrijke doelstellingen van BAR2020 waren meer aandacht voor de medewerkers en 
betere aandacht voor het bestuur. Als gevolg hiervan is de formatie van onze organisatie met 18,25 
fte toegenomen. De hiermee samenhangende kosten van € 780.000 worden gefaseerd binnen de 
reguliere begroting opgevangen. Eind 2021 heeft een evaluatie plaatsgevonden van BAR2020. 
Hierin is aangegeven dat het beeld positief is over de extra aandacht voor de medewerkers. Het 
verlagen van de werkdruk blijft echter een topprioriteit. In de evaluatie BAR2020 wordt geen 
duidelijke conclusie getrokken over de verbetering van de ondersteuning van het bestuur. Er wordt 
meer aandacht gevraagd voor lokale context en aansluiting bij de financiële mogelijkheden per 
gemeente. 
 
Koepelvrijstelling  
De wetgeving inzake het gebruik van de koepelvrijstelling door samenwerkingsverbanden zoals onze 
GR BAR-organisatie is de afgelopen jaren meermaals gewijzigd.  
Bij de thans geldende regelgeving is voor het toepassen van de koepelvrijstelling sprake van een 
stevige administratieve last. In het voorjaar van 2021 is uitgebreid onderzoek gedaan naar de acties 
die moeten worden ondernomen om met vertrouwen te kunnen zeggen dat we de Koepelvrijstelling 
geïmplementeerd krijgen. Hiervoor is afstemming geweest met diverse externe fiscalisten. Het 
lastige van de koepelvrijstelling is dat hier geen blauwdruk voor ligt. Er zijn bovendien geen 
gemeentelijke samenwerkingsverbanden waar deze succesvol is toegepast.  
Invoering zou tot een forse administratieve last leiden waarbij het uiteindelijke effect - in verband 
met rechtszaken die naar verwachting gevoerd moeten worden tegen de Belastingdienst - bovendien 
onzeker, duur en tijdrovend is. 
Het dagelijks bestuur heeft daarom in juni 2021 besloten om de juridische weg niet verder te 
bewandelen. De opdracht is gegeven om een zo breed mogelijke lobby voor compensatie van de 
btw-nadelen te starten. Hierover is in het tweede halfjaar contact geweest met andere 
samenwerkingsverbanden, de VNG en de Provincie. In het vierde kwartaal is een brief gestuurd aan 
de Minister van Financiën. In december is hierover ambtelijk gesproken. 
Vooralsnog heeft dit nog niet tot resultaat geleid. Ook in 2022 zal de lobby worden voortgezet 
waarbij ook het Ministerie van Binnenlandse Zaken zal worden benaderd.  
 
Huisvesting  
Door de coronapandemie heeft het grootste deel van onze medewerkers vanuit huis gewerkt. Zij  
konden conform het crisisbeleid hiervoor tijdelijk thuiswerkfaciliteiten lenen zoals een bureaustoel, 
beeldscherm en toetsenbord/muis. Voor medewerkers die vanwege hun functie op kantoor moesten 
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werken zijn maatregelen genomen zoals het houden van 1,5 meter afstand en het beschikbaar 
stellen van persoonlijke hygiënemiddelen.   
 
Dit jaar heeft een programmagroep de visie op het toekomstgericht werken verder uitgewerkt in een 
kaderdocument huisvesting: een beleidsdocument met de nieuwe uitgangspunten voor de 
toekomstige hybride werkomgeving van onze GR BAR. Hierbij is uitgegaan van het scenario dat de 
organisatie meer gaat thuiswerken maar het kantoor de basis blijft voor de organisatie. Het 
uitgangspunt is dat medewerkers ongeveer 60% van hun werktijd op kantoor werken en 40% vanuit 
huis. In het kaderdocument is een afweging gemaakt op de praktische en financiële haalbaarheid en 
zijn de uitgangspunten ten aanzien van de huisvesting voor de komende jaren benoemd. Op basis 
van dit document is een voorlopig ‘vlekkenplan’ ontworpen en een programma van eisen geschreven 
voor de aanpassing van de huisvesting. In dat vlekkenplan krijgt elk cluster een etage of aantal 
kamers toegewezen in het gemeentehuis van Barendrecht of Ridderkerk. 
 
In 2021 zijn er ten aanzien van de huisvesting geen grote veranderingen doorgevoerd of 
investeringen gedaan. De geplande activiteiten en de investeringskredieten voor de aanpassing van 
de huisvesting worden doorgeschoven naar 2022.   
 
Rechtmatigheid financiële beheershandelingen   
De verbijzonderde interne controle (VIC) is in 2021 uitgevoerd op 18 processen. De uitvoering vindt 
plaats per kwartaal of halfjaar. Het betreft niet allemaal processen van de GR BAR, sommige zijn van 
de gemeenten, maar ze worden wel allemaal uitgevoerd door onze GR BAR.  
 
In 2021 is veel tijd geïnvesteerd in de borging van interne controle in de lijn. Er is door 
Concerncontrol samen met de vakafdelingen tijd geïnvesteerd in de nieuwe aanpak van de interne 
controle, de verbijzonderde interne controle en de borging van procesmanagement.  
Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn: 

 een risicogerichte aanpak: alleen die processen bij de interne beheersing betrekken die er 
qua omvang en risico toe doen. Daarnaast vooral focussen op de processtappen waar de 
risico’s kunnen ontstaan.  

 een procesgerichte aanpak: zoveel als mogelijk de interne beheersing van de processen 
inpassen in de bestaande werkwijze zodat er geen extra werkzaamheden nodig zijn om dit uit 
te voeren. Dit ter vervanging van de gegevensgerichte controle die op dit moment nog veelal 
wordt toegepast. 

 borging: beheer en onderhoud van processen als vast onderdeel op de agenda waarbij 
efficiënt, effectief en rechtmatig werken voorop staan. 

 grip op de uitvoering: processen op orde, interne controle binnen de teams en 
verbijzonderde interne controle vanuit de onafhankelijke positie.  

             
Concerncontrol heeft geconstateerd dat het borgen van interne controle en rollen, taken en 
verantwoordelijkheden binnen de processen steeds meer vorm en inhoud krijgt. Het inrichten van 
interne processen in de lijn is een blijvend aandachtspunt wat is geborgd door de regie en 
coördinatie binnen Concerncontrol te beleggen.  
 
Bij de uitgevoerde VIC zijn geen financiële fouten geconstateerd.  Er zijn wel bevindingen gedaan 
waaruit blijkt dat de uitvoering van diverse processen nog niet volledig in control is. Daartegenover 
staat dat er binnen belangrijke processen zichtbaar stappen zijn gemaakt. 
 
COVID-19 (Corona) virus       

Korte termijn 
De uitbraak van het COVID-19 (corona) virus eind februari 2020 heeft nog steeds een enorme impact. 
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De wereldwijde pandemie heeft geleid tot ongekende omstandigheden. En ontwikkelde zich in 2021 
tot een endemie: een virus dat niet meer verdwijnt. Daardoor is 2021 een jaar geweest van 
aanhoudende onzekerheid en waarin leren leven met het virus noodzakelijk werd. Bij de aanpak van 
COVID -19 heeft onze GR BAR op diverse beleidsterreinen onze 3 gemeenten ondersteund bij het 
uitvoeren en toezicht houden op landelijke maatregelen. Daarnaast is inzet gepleegd op lokale, 
aanvullende maatregelen voor de lokale gemeenschappen. Dit onder voor sommige medewerkers 
soms lastige en onzekere omstandigheden. 
  
Ook in 2021 zijn de meeste medewerkers maar zeer beperkt en volgens een rooster op kantoor 
geweest. Na aangekondigde versoepelingen volgde even zo vaak weer het advies om volledig thuis te 
werken. Dankzij de inzet van onze medewerkers is het ook in 2021 gelukt om de continuïteit van de 
reguliere werkzaamheden op peil te houden. En is voor een groot deel ook uitvoering geven aan de 
ambities en speerpunten uit de collegeakkoorden van onze 3 opdrachtgevers.  
 
Vanaf het eerste begin is in onze GR BAR een intern crisisteam operationeel. Dit crisisteam staat in 
verbinding met de Veiligheidsregio. Er is gekozen voor een crisisstructuur waarbij gebruik wordt 
gemaakt  van de gehele organisatie en alle medewerkers. Afhankelijk van de actualiteit en de 
urgentie is dit crisisteam ook in 2021 operationeel geweest.  
 

Lange termijn 
Na de uitbraak van de coronacrisis is in 2020 binnen onze GR BAR voor meerdere clusters in kaart 
gebracht wat de gevolgen van de coronacrisis voor onze gemeenten op de lange termijn (kunnen) 
zijn. Het inschatten van de gevolgen (kansen en risico’s) wordt bemoeilijkt door het feit dat de 
coronapandemie een nieuwe crisis is met ongekende gevolgen. De onzekerheid over wat de echte 
effecten op de lange termijn zijn blijft groot. De verkenningen en toekomstscenario’s die in 2020 zijn 
gemaakt vormen een belangrijk instrument om te kunnen anticiperen op de maatschappelijke impact 
van de crisis. Onze GR BAR volgt de studies en onderzoeken naar de effecten van corona op de voet. 
En is betrokken bij de samenwerking met andere gemeenten en de VNG. De  input wordt gebruikt 
voor het actualiseren van de verkenningen en de scenario’s.   
De uitvoering hiervan vindt zoveel als mogelijk plaats binnen de lijnorganisatie, de bestaande P&C-
cycli en de werkzaamheden die hiervan onderdeel uitmaken. De gevolgen van corona zijn 
bijvoorbeeld ook meegenomen in de risicoparagraaf van de begroting van onze GR BAR. De impact 
en de effecten van COVID 19 zijn in 2021 onderdeel geworden van de reguliere werkzaamheden.  
 
Doorontwikkeling BAR-organisatie / Variantenanalyse 
Eind juni 2021 zijn de gemeenteraden geïnformeerd over de stappen die het dagelijks bestuur wilde 
zetten op het gebied van het ontwikkelprogramma van de BAR-organisatie 2020. Een onderdeel van 
het ontwikkelprogramma is “betere aandacht voor het bestuur”. Mede vanuit de behoeften van 
bestuurders heeft het dagelijks bestuur binnen dit ontwikkelprogramma een aantal ambities 
geformuleerd:  

1. de aansturing van de beleidsvoorbereiding en -uitvoering meer in de (lokale) nabijheid van 
de gemeentebestuurders te brengen waardoor met de lokale contexten beter rekening kan 
worden gehouden, 
2. een krachtigere strategische bestuursadvisering vanuit het management realiseren met 
een efficiëntere doorzetting van (lokale) besluiten in de organisatie, 
3. bij het ontwikkelen en uitvoeren van de dienstverleningspakketten beter inspelen op de 
uiteenlopende financiële mogelijkheden van elk van de drie gemeenten. 
 

In de Raadsinformatiebrief is een aantal denkrichtingen opgenomen waarmee de genoemde ambities 
zouden kunnen worden gerealiseerd. De gemeenteraden van Barendrecht en Ridderkerk hebben de 
colleges de opdracht gegeven om een variantenanalyse uit te werken. De gemeenteraad van 
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Albrandswaard heeft aangegeven tevreden te zijn over de manier van werken van de GR BAR-
organisatie en geen behoefte tot wijziging te hebben.   
Nog voor de verkiezingen van 16 maart 2022 zal het bureau &van der Laar deze variantenanalyse 
opleveren. Besluitvorming zal plaatsvinden door de nieuwe besturen.  
 
Informatieveiligheid en Privacy   
In opdracht van het dagelijks bestuur (DB) is in 2021 een Breed Onderzoek uitgevoerd naar 
informatiebeveiliging en privacy. Deze opdracht is mede gegeven op basis van het 
Rekenkameronderzoek in Ridderkerk naar de implementatie van de Algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG) en het onderzoek van Concerncontrol in Barendrecht en Albrandswaard 
naar de implementatie van de AVG. Eind 2020 was incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het 
nemen van een aantal maatregelen op basis van een door het DB vastgesteld uitvoeringsplan. In de 
zomer van 2021 zijn, in overleg met de portefeuillehouders, middelen vrijgemaakt voor het nemen 
van acute maatregelen op het gebied van cybersecurity. In het afgelopen jaar is ook extra ingehuurd 
om de Chief Information Security Officer en de Privacy Officer te ondersteunen. Mede door de extra 
maatregelen is het gelukt om een aantal cyberaanvallen te pareren. En zijn we in staat geweest de 
grootste risico’s te beheersen. Eind 2021 is het Breed Onderzoek informatiebeveiliging en privacy 
afgerond en begin 2022 is dit via een zienswijzeprocedure aangeboden aan de gemeenteraden. 
Hierbij zijn structurele extra middelen gevraagd voor het op orde brengen van de formatie op het 
gebied van Informatieveiligheid en Privacy. 
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2. Paragrafen 
 

2.1 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing  
Onze GR BAR is de uitvoeringsorganisatie namens de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en 
Ridderkerk. Voor deze gemeenten voert de GR BAR actief beleid op de beheersing van de risico’s. 
Door inzicht in de actuele risico’s en de mogelijke maatregelen, worden organisatie en bestuur in 
staat gesteld op verantwoorde wijze besluiten te nemen. Alle risico’s worden tenminste twee keer 
per jaar herijkt en er wordt continu geanticipeerd op nieuwe risico’s. Alle geïdentificeerde 
onzekerheden of risico’s die niet in de begroting (kunnen) worden opgenomen, worden vanaf het 
moment dat zij kwantificeerbaar zijn opgenomen in het risicoprofiel. Dit risicoprofiel komt tot stand 
met behulp van het risicomanagementsoftware-programma NARIS.  
 
Weerstandvermogen, weerstandscapaciteit en risico’s 
Het weerstandsvermogen is het saldo van de weerstandscapaciteit en de risico’s, oftewel: 
weerstandscapaciteit - risico’s = weerstandsvermogen. 
De weerstandscapaciteit kan bestaan uit de algemene reserve, de onbenutte belastingcapaciteit, het 
bedrag voor onvoorzien en stille reserves. Geen van deze componenten is aanwezig binnen onze GR 
BAR wat maakt dat onze GR BAR geen weerstandscapaciteit heeft. De in deze paragraaf 
geïnventariseerde risico’s van de GR BAR zijn ondergebracht bij de gemeenten waar ze in de 
gemeentelijke risicoprofielen zijn opgenomen. 
 
Top 10 belangrijkste risico’s GR BAR  
Onze GR BAR gaat over gezamenlijk werkgeverschap en inkoop waardoor het risicoprofiel gericht is 
op bedrijfsvoering en daarmee de top tien bedrijfsvoeringsrisico’s met de grootste (financiële) 
impact toont. 

Onder bedrijfsvoering valt alles wat GR BAR inzet om burgers, bedrijven en instellingen van de deelnemende gemeenten 

goed te bedienen. De bedrijfsvoering omvat tevens alle activiteiten die binnen de organisatie worden uitgevoerd, met 

uitzondering van het verlenen van diensten en het produceren van producten, oftewel het primaire proces. Bedrijfsvoering 

betreft ook de inrichting, de organisatie en de ervaring en deskundigheid van het personeel. 

Onze GR BAR voert ook primaire processen uit. De belangrijkste risico’s behorend bij het primaire 
proces  staan in de risicoprofielen van de gemeentelijke bestuursrapportages omdat deze direct 
gerelateerd zijn aan gemeente-specifieke doelen en het bijbehorend uitvoeringsbeleid. 
 
Het totaal aan risico’s van onze GR BAR, per 13 Januari 2022, bedraagt ongeveer € 2.800.000 en 
wordt afgedekt door de deelnemende gemeenten. Deze top tien vertegenwoordigt  88% van het 
totaal aan bedrijfsvoeringsrisico’s.  
 

Pos 

Nu/oud 
Risicogebeurtenis Gevolgen Maatregelen/ info Maximaal 

Invloed 

(%) 

1 / 1 

Cluster ICT risico’s gerelateerd 
aan software, hardware, 
communicatie techniek en 
informatiebeveiliging. 

Financieel, 
imago, 

Business Continuity Management, 
Kwaliteitsontwikkeling, 
organisatieontwikkeling, 
jaarlijkse IT audit 

€ 900.000 

 

 
21,74 

2 / 2 
Aansprakelijkheid door 
fouten/onwetendheid/niet 
handelen van personeel 

Financieel, 
imago 

HRM, begeleiding en ontwikkeling € 800.000 
 

15,61 
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3 / 5 
Achterblijvende ontwikkeling 
bedrijfsprocessen/-structuur 

Financieel 
tijd- uitstel, 
doelstelling, 
imago 

Ondersteuning transformatie 
decentralisatie, organisatie-
ontwikkeling, good governance 

€ 400.000 

 
9,76 

4 / 4 

Invullen competenties die 
onvoldoende ontwikkeld/ 
aanwezig zijn kost meer dan 
geraamd. Moeilijke werving 
door schaarste op 
arbeidsmarkt. 

Financieel, 
kwaliteit, 
dienstverlening, 
imago 

Business Continuity Management, 
HRM, begeleiding en 
ontwikkeling, doorontwikkeling  
BAR-Organisatie 

€ 400.000 

 
 

9,42 

5 / 3 

Niet (kunnen) voldoen aan 
actuele wet- en regelgeving 
(Compliance) 

Financieel, 
imago 

Organisatieontwikkeling, 
ontwikkelen Governance, Risk en 
Compliance competenties 

€ 525.000 

 
9,07 

6 / 6 

Risico’s met betrekking tot 
beheer/functie van binnen- en 
buitenaccommodaties 

Financieel 
Business Continuity Management, 
accommodatiebeheersproces,  
organisatieontwikkeling 

€ 500.000 

 
8,25 

7 / 8 
Cluster risico’s fraude en 
Integriteit 

Financieel - extra 
kosten en 
boetes, 
Imagoschade 

Organisatieontwikkeling, 
verbeteren compliance functie 
 

€ 750.000 

 
4,30 

8 / 10 

Onvoorziene kosten 
doorontwikkeling GR BAR-
Organisatie 

Financieel 
Doorontwikkeling  BAR-
Organisatie, monitoring, 
organisatieontwikkeling 

€ 250.000 

 
4,14 

9 / 7 
Onvoldoende inzicht in en 
kennis van contracten 

Financieel,  
schade voor de 
gemeente 

Contractbeheer-/management, 
organisatieontwikkeling 

€ 250.000 

 
 

2,95 

10 / 8 
Uitvallen materiaal/ voertuigen 
buitendienst 

Imago.  
financieel 

Onderhoud, vakkundig gebruik, 
Business Continuity Management 

€ 500.000 

 
2,47 

     87,71% 

* In de top 10 wordt de gemiddelde financiële schade getoond na simulatie en de invloed op de benodigde 
weerstandscapaciteit. Bedragen van clustersimulatie zijn afgerond. 

 
De bedragen die in de tabel zijn opgenomen zijn gemiddelde, mogelijke schadebedragen uit de 
risicosimulatie. Deze simulatie laat alle bedrijfsvoeringsrisico’s, van minimaal tot maximaal, 
veelvuldig optreden om te bepalen hoeveel financiële reserves hiervoor tenminste aanwezig moeten 
zijn. 
 
Ontwikkeling risicoprofiel GR BAR   
Het actuele risicoprofiel laat voor wat betreft de mogelijke financiële gevolgen een positieve trend 
zien over 2021. De risico’s die in dit profiel zijn opgenomen zijn schattingen die zo nauwkeurig 
mogelijk zijn gemaakt op basis van lokale en landelijke ontwikkelingen en actuele inzichten in 
mogelijke scenario’s. De dalende positieve trend die was ingezet werd aanvankelijk doorbroken door 
de coronacrisis. Dit had tot gevolg dat er ten aanzien van het risicoprofiel van onze GR BAR sprake 
was van een stijgende trend in omvang en aantal risico’s. De maatregelen die extra werden getroffen 
om de coronarisico’s beheersbaar te maken zorgden voor het ontstaan van nieuwe risico’s als 
bijeffect (boeggolf).  In 2021 en begin 2022 zijn belangrijke maatregelen doorgevoerd die het geheel 
aan bedrijfsvoeringsrisico’s doen afnemen.  
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Top 10 risico’s met korte toelichting en opsomming belangrijke trends en ontwikkelingen 
 

1. Cluster ICT risico’s gerelateerd aan software, hardware, communicatietechniek en 
informatieveiligheid.    

Door de ontwikkeling van nieuwe technologieën en digitalisering is digitaal werken en het belang van 
veiligheid online fundamenteel. Stilstaan is achteruitgang, maar aanhaken vraagt heel veel van 
organisaties qua ontwikkeling en inzet van middelen. De coronacrisis legt het digitaal door kunnen 
pakken in de dienstverlening en de beheersing ervan onder een vergrootglas. Het is lovenswaardig 
hoe resilient (weerbaar) de ICT-dienstverlening binnen de GR BAR is. Tegelijk wordt onmiskenbaar 
zichtbaar welke toenemende eisen er worden gesteld aan een goed werkende en veilige, digitale 
werkomgeving. Zeker nu thuiswerken voorlopig de norm lijkt. De grote verantwoordelijkheid om op 
de best mogelijke wijze met de gevoelige gegevensverzamelingen om te gaan dwingt gemeenten tot 
aanhoudend investeren in de randvoorwaarden die continu om een upgrade vragen. 
 
Trends en ontwikkelingen:  

 afname mentaal welbevinden: medewerkers die door stress, drukte of vermoeidheid minder 
scherp zijn bij de inachtneming van de informatiebeveiligingsrichtlijnen. 

 nieuw regeerakkoord bevat plannen waarin (deels) thuiswerken onderdeel vormt van een 
breder veld van maatregelen om de uitstoot in de mobiliteit terug te brengen. 

 thuiswerken wordt een blijvende  optie voor diegenen die hun werk thuis kunnen doen.  

 door het thuiswerken is er een grotere kans op problemen met of inbraak in de ICT-
systemen, de veiligheid bij online samenwerken staat onder druk (verdere digitalisering 
samenleving en aantal diensten). 

 digitale transformatie van overheidsdienstverlening neemt verder toe.  

 medewerkers die door onvoldoende digitale vaardigheden niet optimaal kunnen 
functioneren / taken niet kunnen uitvoeren. 

 niet of beperkt invullen van de bedrijfsfuncties conform de gemeentelijke model 
architectuur en/of de noodzakelijke technologie en expertise. 

 cyberaanvallen die een continue monitoring en pro-actief handelen vragen om te 
voorkomen dat de bedrijfsvoering (deels) stil komt te liggen. 

 
2. Aansprakelijkheid door fouten / onwetendheid / niet handelen van personeel 

De praktijk toont aan dat het personeel van onze GR BAR een veerkrachtig geheel vormt en onder 
moeilijke omstandigheden in staat is te schakelen en met beperkte mogelijkheden te blijven 
presteren. De kans dat er iets misgaat onder de huidige omstandigheden is wel groter. De taken op 
lokaal niveau zijn toegenomen en worden steeds ingewikkelder.  Het gemiddeld ziekteverzuim neemt 
wat af, maar de werkdruk is door de buitengewone omstandigheden hoog. De blijvende toename 
van taken en vereiste kennis door diverse nieuwe wetten en regels komen hier extra bij.  
 
Trends en ontwikkelingen:  

 afname mentaal welbevinden door de lange duur van de pandemie, medewerkers die door 
stress, drukte, vermoeidheid minder scherp zijn. 

 toename onzekerheid door coronacrisis in het algemeen en de lange duur van de 
beperkingen en de pandemie. 

 hogere werkbelasting personeel door toename belasting van lokale overheid en invoering 
van nieuwe regelingen (steunmaatregelen). 

 nieuwe en gewijzigde wetten en regels vragen bijkomende competenties. Het niet of 
onvolledig invullen van competenties vormt inmiddels een aanzienlijk risico. 

 uitval en vertrek personeel door ziekteverzuim en/of hoge werkdruk, hoger ziekteverzuim. 
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3. Achterblijvende ontwikkeling bedrijfsprocessen / -structuur 
Onze GR BAR investeert continu in het actualiseren en optimaliseren van de processen. De huidige 
omstandigheden waaronder moet worden gewerkt kennen diverse elementen die uiteraard van 
invloed zijn op het tempo.  
 
Trends en ontwikkelingen:  

 hogere werkdruk en stress door corona, andere prioriteiten (afname welbevinden). 

 burgerparticipatie in het gedrang. 

 procesoptimalisatie vertraagd door beperkingen als gevolg van de pandemie en de daarbij 
horende coronarichtlijnen. 

 uitval personeel door ziekteverzuim / coronagerelateerd verzuim, quarantaine. 

 onzekerheid over de toekomstige organisatievorm van de GR BAR als uitvoeringsorganisatie 
remt de doorontwikkeling. 

 
4.  Invullen competenties die onvoldoende ontwikkeld / aanwezig zijn kost meer dan geraamd. 

Moeilijke werving door schaarste op de arbeidsmarkt. 
Onze GR BAR voert de taken van de deelnemende gemeenten uit. Om invulling te geven aan de 
vereiste gemeentelijke architectuur moet continu een breed scala aan bedrijfsfuncties worden 
ingevuld. Dit is een grote uitdaging omdat we het hier hebben over mensen en het invullen van 
specifieke competenties.  
 
Trends en ontwikkelingen:  

 mogelijkerwijs door een toename van de werkloosheid ook een afname van de schaarste op 
de arbeidsmarkt (dit is nog niet bevestigd gezien in onafhankelijke studies, hoewel de 
werkloosheid wel toeneemt volgens de laatste ramingen van het CPB). 

 inwerken van en de binding van nieuwe medewerkers met de organisatie is digitaal lastiger.  

 toename in eisen kennis, ervaring en specifieke vaardigheden (competenties). 

 onzekerheid over de toekomst van de GR BAR veroorzaakt onzekerheid en kans op een 
toename in het personeelsverloop. 

 
5.  Niet voldoen aan actuele wet- en regelgeving (compliance) 

De verantwoordelijkheid voor het compliant zijn is verdeeld over verschillende rollen en staat onder 
druk door het invoeren en wijzigen van wetgeving en daarmee het uitbreiden van de gemeentelijke 
taken en plichten. Compliance-management en juridische control zijn in onze GR BAR sterk in 
ontwikkeling.  
 
Trends en ontwikkelingen:  

 invoering coronawet: er is snel nieuwe wetgeving ingevoerd. 

 nieuwe en complexe regelgeving als gevolg van coronacrisis. 

 uitvoering wetten / taken in het sociaal domein (Wmo, Participatie, Jeugdzorg) komt door de 
stijgende vraag / kosten in het gedrang. 

 uitvoering geven aan wet- en regelgeving met betrekking tot informatiebeveiliging en 
privacybescherming leggen toenemend beslag op specifieke competenties. 

 uitvoering energietransitie in het gedrang: komen gemeenten de wettelijke taken nog na? 

 BAR-organisatie moet zich nog doorontwikkelen in resilience-management of resilience-
strategie (weerbaarheid). 

 
6. Risico’s met betrekking tot beheer / functie van binnen- en buitenaccommodaties 

Met name de accommodaties voor sport en ontspanning staan vaker leeg door de coronacrisis. 
Wanneer deze wel (gedeeltelijk) in gebruik zijn levert dat aanpassingen op voor het coronaproof 



 
25 

 

maken van de accommodaties en het begeleiden van de groepen die van de accommodaties gebruik 
maken. 
 
Trends en ontwikkelingen:  

 uitval personeel door ziekte. 

 geen of ander gebruik van de accommodaties. 

 geen of minder huurinkomsten. 
 

7. Clusterrisico’s Fraude en Integriteit 
Door voldoende capaciteit toe te kennen aan een uitgebreide frauderisicoanalyse worden bestuur en 
management in positie gebracht om kritisch toezicht te houden op de uitvoering van het beleid.  
 
Trends en ontwikkelingen:  

 risicoanalyse fraude en integriteit geborgd in het geactualiseerde beleid eind 2021. 

 verdere digitalisering van samenleving en aantal diensten. 

 eerder in aanraking komen met criminaliserende omstandigheden / factoren. 
 

8.  Onvoorziene kosten doorontwikkeling BAR-organisatie  
Veel van bovengenoemde risico’s zijn van invloed op de doorontwikkeling van de BAR-organisatie. De 
ervaringen en inzichten leren om realistisch om te gaan met de vele onzekerheden in het 
veranderlijke wereldbeeld.  
 
Trends en ontwikkelingen:  

 gemeentelijke bedrijfsfuncties kunnen niet altijd of niet volledig worden ingevuld. 
Veranderde omstandigheden vragen om nieuwe vaardigheden, middelen en aanpassingstijd.   

 streven doorontwikkeling door te zetten en stabiel te blijven acteren als organisatie in 
crisistijd. 

 onderzoek &van der Laar (variantenanalyse) vraagt om een scenario-risicoanalyse per 
variant. 

 nieuwe plannen kabinet Rutte IV gaan profiel beïnvloeden. Extra inspanningen zijn al in beeld 
maar de vergoedingen zijn nog niet bekend (komt in meicirculaire gemeentefonds 2022).  
NB. Dit kan als een positief risico uitpakken. 

 
9.  Onvoldoende inzicht in en kennis van contracten 

De toenemende kwaliteit bij inkoop- en contractmanagement binnen onze GR BAR doen dit risico 
afnemen. Het omgevingsbeeld waarbinnen wordt geacteerd verandert echter sterk en zorgt voor 
vele uitdagingen. 
 
Trends en ontwikkelingen:  

 verdere digitalisering van samenleving en aantal diensten. 

 discipline en communicatie van alle verschillende verantwoordelijken in een keten- 
netwerkorganisatie waarin de  product- en dienstverlening plaatsvindt. 

 toenemende volatiliteit (snel veranderend), complexiteit en ambiguïteit (vaagheid, 
dubbelzinnigheid).  

 
10.  Uitvallen materiaal / voertuigen buitendienst 

De coronacrisis en de daarmee verband houdende maatregelen hebben veel invloed. Het is drukker 
bij de afvalstations. De containers, glas-, papier- en GFT-bakken zijn sneller vol. Het levert zelfs 
bijkomende veiligheidsrisico’s en noodzakelijke aanpassingen en richtlijnen op. Maar ook het 
veranderde gebruik van de buitenruimte door alle beperkingen levert een andere werkelijkheid op 
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die bepalend is voor de inzetbaarheid van de voertuigen en het materiaal. Met het aanhouden van 
de pandemie is de verwachting dat dit ook (deels) zo zal blijven. 
 
Trends en ontwikkelingen:  

 toename en veranderd gebruik buitenruimte. 

 toename gebruik afvaldiensten. 

 lage onderhoudsfrequentie op materiaal uit kostenoverweging vormt een geaccepteerd 
risico. 

 
Financiële kengetallen    
In het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is een aantal financiële 
kengetallen verplicht voorgeschreven. De volgende zijn in beginsel relevant voor onze GR BAR. 

1. Netto schuldquote 
Dit kengetal geeft inzicht in het niveau van de schuldenlast ten opzichte van het totaal van de 
baten. Het geeft een indicatie van het beslag dat de financieringslasten op de exploitatie 
leggen en daarmee op de vrije ruimte in de exploitatiebegroting. Hoe hoger de schuld, hoe 
hoger de netto schuldquote. In het algemeen geldt dat een laag percentage beter is dan een 
hoog. 
Berekening:  Het totaal van de langlopende geldleningen, de korte schulden en de 

overlopende passiva gedeeld door 1% van de baten in de jaarrekening: 
         12.746.800        =  15,19%   

1% van 83.922.300 
2. Netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte geldleningen 

Dit kengetal is hetzelfde als 1 maar hier wordt ook rekening gehouden met de aan de 
activakant van de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd korter dan een jaar, het 
saldo van de liquide middelen en de overlopende activa. 

         5.143.400        =  6,13%   
1% van 83.922.300 

3. Solvabiliteitsratio 
Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin een gemeente / GR in staat is aan haar financiële 
verplichtingen te voldoen. Het geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen 
(reserves) en de totale balansomvang. De solvabiliteit ligt tussen 0 en 100. Hoe hoger dit 
percentage is, des te gunstiger voor de financiële weerbaarheid. 
Berekening: Eigen vermogen gedeeld door het totaal van de passiva. 
 
Onze GR BAR heeft geen eigen vermogen (= reserves), de helft van de formule is dus 0.  Een 
berekening van dit kengetal zou  een vreemde uitkomst geven en is daarom niet gemaakt. 

 
Voor de kengetallen 1 en 2 geldt een percentage onder de 90% als goed. Bij een percentage tussen 
de 90 en 130% is waakzaamheid geboden bij het aangaan van nieuwe geldleningen. Een percentage 
boven de 130% wordt te hoog bevonden, dan is de schuldenlast eigenlijk te zwaar.  
Dit maakt dat de uitkomsten hierboven als goed zijn te kwalificeren. Dat komt mede omdat de 
financieringsbehoefte van onze GR BAR niet zo groot is.  
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2.2 Paragraaf Financiering   
In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in en verantwoording afgelegd over de uitvoering van de 
financieringsfunctie (treasury). 
 
Kaders 
De wettelijke kaders rondom de financieringsfunctie zijn vastgelegd in de Wet Financiering 
Decentrale Overheden (Fido). Beheersing van de financiële risico’s speelt daarbij een belangrijke rol. 
In het treasurystatuut van onze GR BAR zijn deze wettelijke kaders verder uitgewerkt. Het statuut 
schetst de context waarbinnen het treasurybeleid van de GR BAR wordt vormgegeven en beschrijft 
de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de treasuryfunctie. 
In 2021 zijn de kaders zoals vastgelegd in dit treasurystatuut gehanteerd. 
 
Afdekken reguliere exploitatiekosten en totaalfinanciering 
Om de treasuryfunctie adequaat te kunnen invullen is de beschikbaarheid van juiste, tijdige en 
volledige financiële informatie, zoals een betrouwbare liquiditeitsplanning, van essentieel belang. 
De periodieke bevoorschotting van de deelnemende gemeenten is zoveel mogelijk afgestemd op de 
financieringsbehoefte en dekken de uitgaande kasstroom van de reguliere exploitatie af. Hierdoor 
hoeft onze GR BAR over het algemeen geen geldleningen af te sluiten. 
In 2021 zijn in juni en juli twee kortlopende leningen afgesloten van ieder € 2 miljoen met een 
looptijd van 25 respectievelijk 53 dagen. De rente van deze leningen was negatief (-0,2% en -0,1%) en 
heeft een negatieve rentelast (= een bate) van € 600 opgeleverd. 
 
Renterisicobeheer 
Algemeen 
Risicobeheersing vormt één van de pijlers van de Wet Fido. Voor de bepaling van de renterisico’s die 
verbonden zijn aan de uitvoering van de treasuryfunctie zijn twee normen verplicht gesteld: 
 
• De kasgeldlimiet, die betrekking heeft op leningen met een looptijd tot maximaal één jaar;  
• De renterisiconorm,  die betrekking heeft op leningen met een looptijd vanaf één jaar.  
 
Deze twee onderdelen hebben als doel de budgettaire risico’s als gevolg van rentestijgingen te 
beperken. 
 
• Kasgeldlimiet  
Met de kasgeldlimiet heeft de wetgever een norm gesteld voor het maximum bedrag aan 
kortlopende middelen (looptijd tot maximaal een jaar) waarmee de decentrale overheid haar 
activiteiten mag financieren. Het doel van deze limiet is het risico te voorkomen dat fluctuaties van 
de korte rente direct grote impact hebben op de rentelasten tijdens het boekjaar. 
Bij overschrijding van de kasgeldlimiet gedurende drie achtereenvolgende kwartalen moeten deze 
rapportages worden toegezonden aan de provincie. Met daarbij een plan om weer te voldoen aan de 
kasgeldlimiet. 
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Uit onderstaand schema is af te lezen dat onze GR BAR in 2021 in alle kwartalen onder de gestelde 
kasgeldlimiet gebleven is.   
 

 
 
• Renterisiconorm    
De  renterisiconorm heeft als doel de risico’s te beperken van een toekomstig stijgende 
kapitaalmarktrente bij herfinanciering van aflossingen op bestaande leningen en renteherzieningen 
op bestaande langlopende leningen. 
Door toepassing van deze norm ontstaat een goede spreiding van de langlopende leningenpositie, 
waardoor dit renterisico gelijkmatig over de jaren wordt verdeeld. Jaarlijks komt maximaal 20% van 
het begrotingstotaal in aanmerking voor herfinanciering en/of renteherziening.  
Uit onderstaand overzicht blijkt dat onze GR BAR in 2021 onder de renterisiconorm gebleven is. 
 

 
 
  

KASGELDLIMIET

Bedragen x € 1.000

Omvang begroting per 1-1-2021 74.250€                     

Kasgeldlimiet in procenten 8,20%

Kasgeldlimiet in bedrag 6.089€                      

Kasgeldlimiet 1e kw. 2e kw. 3e kw. 4e kw.

Totaal vlottende schuld 0 667 1.333 0

Totaal vlottende middelen 1.205 1.304 2.188 3.334

Gemiddeld saldo schuld (+) of 

overschot (-) -1.205 -638 -854 -3.334

Kasgeldlimiet 6.089 6.089 6.089 6.089

Ruimte onder kasgeldlimiet 7.293 6.726 6.943 9.423

bedragen x € 1.000 

RENTERISICONORM EN RENTERISICO'S VAN DE VASTE SCHULD

bedragen x € 1.000

Renterisico op vaste schuld 2021

1a. Renteherziening op vaste schuld o/g 0

1b. Renteherziening op vaste schuld u/g 0

1.   Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b) 0

2.   Betaalde aflossingen 2021 (leningen aan BAR) 73

3.   Renterisico op vaste schuld (1+ 2) 73

Renterisiconorm

4a. Begrotingstotaal 2021 74.250

4b. Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage 20,0%

4.   Renterisiconorm 14.850

Toets Renterisiconorm

5a  Ruimte onder renterisiconorm (4 - 3) 14.777

5b  Overschrijding renterisiconorm (4 - 3) n.v.t.
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Financiering 
In het treasurystatuut is bepaald dat onze GR BAR financiering met externe middelen zoveel mogelijk 
beperkt door gebruik te maken van de beschikbare interne financieringsmiddelen. Hiermee beperken 
we de renterisico’s en optimaliseren we het renteresultaat. 
Bij de oprichting van de GR BAR in 2014 zijn materiële vaste activa, betrekking hebbend op de 
bedrijfsvoering, door de deelnemende gemeenten overgedragen aan onze GR BAR. Per gemeente is 
destijds een lening verstrekt ter financiering van deze overname.  
In 2021 zijn er geen nieuwe langlopende leningen aangetrokken. 
 
Langlopende leningen    
 

 
 
Renteschema       
Om inzicht te geven in de rentelasten uit de externe financiering, het renteresultaat  en de wijze van 
rentetoerekening is onderstaand (verplichte) schema opgenomen: 
 

 

2.3 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen   
Huisvesting    
Onze GR BAR maakt gebruik van gemeentelijke huisvesting (gemeentehuizen en -werven). Ten 
aanzien van de huisvesting is een aantal jaren geleden besloten de eigendomsverhouding van de 
gebouwen ongemoeid te laten. Onze GR BAR heeft de gebouwen om niet in gebruik van de 
gemeenten.  
Het gemeentehuis van Barendrecht en de gemeentewerf Londen zijn eigendom van de gemeente 
Barendrecht.  
Het (gemeente-)Huis van Albrandswaard is eigendom van de gemeente Albrandswaard. 
De gemeente Albrandswaard heeft de gemeentewerf Nijverheidsweg in eigendom en verhuurt die 
aan de NV BAR-Afvalbeheer.  
De gemeente Ridderkerk heeft het gemeentehuis van Ridderkerk in eigendom.  
 
Voertuigen   
Na een langdurige aanbestedingsprocedure in 2018 is in februari 2019 een raamovereenkomst 
getekend door onze GR BAR en Volkswagen Pon Financial Services. Met dit contract kon de GR BAR- 
voor wat betreft de vervanging van het wagenpark efficiënt en effectief inspelen op de 

Leningen 2021 bedragen x € 1000

hoofdsom                  

1-1-2021 aflossing rentelasten

restant 

hoofdsom                  

31-12-2021

Barendrecht 43 12 1 31

Albrandswaard 71 27 3 44

Ridderkerk 43 34 2 9

Totaal 156 73 6 84

Externe rentelasten over de  lange financiering    5.900 

Externe rentelasten over de korte financiering    -/-   600 

Externe rentebaten       0 

Totaal aan de begroting toe te rekenen externe rente   5.300 

Werkelijk aan de begroting toegerekende rente (rente-omslag)  5.900 

Renteresultaat       -/-   600 
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verduurzaming hiervan. De transitie van eigen beheer naar lease zou in 5 jaar plaatsvinden.  
 
In 2021 zijn er 17 stuks voertuigen en 4 stuks ondersteunend materieel geleverd. Inmiddels zijn er in 
totaal 68 stuks voertuigen en ondersteunend materieel vervangen waarvan 46 voertuigen, 14 
strooimachines, 3 Schuiven/ploegen en 5 landbouwwerktuigen. Eind 2021 staan nog 7 voertuigen, 2 
strooimachines en 2 landbouwwerktuigen in bestelling. Alles wordt in 2022 (het 1e en 3e kwartaal) 
geleverd. De ontstane vertraging in de overgang van eigen beheer naar lease is hiermee nagenoeg 
ingelopen.  
 

I&A-investeringen (Informatie en Automatisering)   
Conform de verwachting is in 2021 geïnvesteerd in oplossingen die volgen uit vereisten in wet- en 
regelgeving. Dit betreft onder meer software voor Vergunningen, Toezicht & Handhaving (VTH) ten 
behoeve van de Omgevingswet en software om informatie uit verouderde en uit te faseren systemen 
ook in de toekomst toegankelijk te houden, een vereiste vanuit de archiefwet. Ook 
informatieveiligheid en privacy hebben tot de nodige investeringen geleid in 2021, zoals een 
toepassing voor ‘Identity en Access Management’. 
 
De landelijke activiteiten door de VNG, waaronder Common Ground, worden minder snel concreet 
dan verwacht en hebben slechts zeer beperkt en indirect uitgaven tot gevolg gehad. 
 
Procesverbetering en verdergaande digitalisering gaan hand in hand en vormden in 2021 een groot 
deel van de ICT-investeringen. Dit betrof onder meer de aanschaf en uitrol van zogenaamde 
eDiensten ten behoeve van dienstverlening. En investeringen in de digitalisering van werkprocessen 
in het sociaal domein, waaronder de implementatie van eDiensten. 
 
De vraag naar dashboards en rapportagemogelijkheden (data gedreven werken) is ook in 2021 weer 
fors toegenomen en heeft tot investeringen geleid zoals het opleveren van aanvullende dashboards. 
Door een beperkte capaciteit is de vraag hier groter dan wat gerealiseerd kan worden. Het is maar 
voor een deel mogelijk dit met ons investeringsbudget op te lossen,  interne capaciteit blijft hierbij 
noodzakelijk. 
 
De aangekondigde update van ons zaaksysteem is in 2021 voorbereid. De daadwerkelijke uitvoering 
heeft door technische vraagstukken nog niet plaatsgevonden. Deze investeringen zijn dus niet 
gedaan in 2021. Wel zijn andere onderdelen van ons softwarelandschap versneld vernieuwd dan wel 
uitgebreid zoals de oplossingen voor Beheer Openbare Ruimte en Meldingen Openbare Ruimte. 
Daarnaast is het centrale I&A investeringsbudget aangewend om ICT-wensen van andere clusters te 
realiseren.  
 
De vervanging van de hardware ten behoeve van onze kantoorautomatiseringssoftware heeft heel 
2021 in het teken gestaan van vertraging en het niet beschikbaar zijn van apparatuur in de markt. De 
aanbestedingen voor werkplekken en telefoons zijn wel compleet doorlopen en levering heeft 
plaatsgevonden. De aanbesteding van beeldschermen heeft ook plaatsgevonden en er is definitief 
gegund, maar de daadwerkelijke levering zal pas (naar verwachting) in april 2022 plaatsvinden. Om 
die reden wordt een deel van het budget doorgeschoven. 
 

2.4 Paragraaf Bedrijfsvoering          
Dit is een verplicht voorgeschreven paragraaf (Besluit begroting en verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV)). In de paragraaf in de begroting moet ten minste inzicht worden gegeven in de 
stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. En in het jaarverslag 
moet hierover verantwoording worden afgelegd.  
Omdat onze GR BAR alleen bedrijfsvoering betreft is dit al opgenomen in de 
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programmaverantwoording van deze jaarstukken en is een paragraaf Bedrijfsvoering niet nodig. 
 
Naast de hierboven opgenomen paragrafen zijn in het BVV nog drie paragrafen verplicht 
voorgeschreven: lokale heffingen, verbonden partijen en grondbeleid. Aangezien die niet van 
toepassing zijn op onze GR BAR zijn ze niet opgenomen. 
 
Hieronder volgt een tekst in het kader van de nieuwe opzet van de rechtmatigheidsverantwoording.  
 
Toelichting bij de Rechtmatigheidsverantwoording   
Onder voorbehoud van parlementaire goedkeuring wijzigt met ingang van het boekjaar 2022 de 
rechtmatigheidsverantwoording. Tot nu toe geeft de accountant een verklaring over de 
rechtmatigheid af in zijn accountantsverklaring bij de jaarrekening. In de nieuwe situatie legt het 
dagelijks bestuur verantwoording af over de rechtmatigheid in de jaarrekening. Om goed voorbereid 
te zijn op de nieuwe wettelijke verplichting vanaf 2022 heeft het bestuur besloten om deze 
jaarrekening 2021 te gebruiken als proefjaar. In deze jaarrekening treft u dus zowel een 
rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur aan volgens het nieuwe wettelijke format, 
zie pagina 63, als de huidige rechtmatigheidscontrole door de accountant, zie pagina 79. 
 
Rechtmatigheid is een juridische term die aangeeft dat overeenkomstig de geldende regels en 
besluiten is gehandeld. Voor deze rechtmatigheidsverantwoording geldt een minder omvattend 
begrip. Het blijft beperkt tot de financiële rechtmatigheid: de rechtmatige totstandkoming van de 
baten, lasten en balansmutaties. Het gaat om het financiële beheer en de financiële 
beheershandelingen.  
 
Hierbij zijn de volgende drie specifieke rechtmatigheidscriteria van belang: 
1. Begrotingscriterium.  

De financiële handelingen passen binnen het kader van de laatste geautoriseerde begroting 
(inclusief goedgekeurde wijzigingen).  

2. Voorwaardencriterium.  
De voorwaarden in wet- en regelgeving worden nageleefd, zoals landelijke wetten of door het 
algemeen bestuur vastgesteld beleid. 

3. Misbruik & Oneigenlijk gebruik (M&O) - criterium.  
Er vindt een toetsing plaats op de juistheid en volledigheid van de gegevens die door derden zijn 
verstrekt met het oog op het voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van regelingen door 
klanten of ambtenaren. 

 
Conclusie rechtmatigheid  
De accountant en het dagelijks bestuur komen beide tot hetzelfde oordeel: er zijn geen 
rechtmatigheidsfouten geconstateerd die moeten meewegen in het oordeel dat onrechtmatig is 
gehandeld. Er zijn op het gebied van het voorwaardecriterium (inclusief de Wet financiering 
decentrale overheden en bijbehorende regelingen) en het misbruik & oneigenlijk gebruik criterium 
geen afwijkingen geconstateerd. Alleen op het gebied van de begrotingsrechtmatigheid is sprake van 
een grote overschrijding van de lasten. Deze afwijking wordt vooral veroorzaakt door de nieuwe cao 
die met terugwerkende kracht tot extra lasten in 2021 heeft geleid. Deze lastenoverschrijding kon  
niet vooraf aan het algemeen bestuur en de raden voorgelegd worden voor goedkeuring en wordt 
bovendien veroorzaakt door een extern besluit buiten de gemeenten en de gemeenschappelijke 
regeling en telt daarom in overeenstemming met het bestaande beleid / afspraken niet mee in de 
weging van onrechtmatigheden. Hier is niet in strijd met de afspraken met de raden en het algemeen 
bestuur gehandeld.  
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Evaluatie proefjaar rechtmatigheidsverantwoording 
In deze jaarrekening (het proefjaar) hebben we ervaring opgedaan met de nieuwe wet en de nieuwe 
systematiek. We hebben onze interne controle zodanig aangepast en uitgebreid dat we goed kunnen 
voldoen aan de nieuwe wet. De methodiek uit de huidige wet die wordt toegepast door de 
accountant wijkt echter aanzienlijk af van de methodiek in de nieuwe wet die wordt toegepast door 
het dagelijks bestuur. In de oude wetgeving keek de accountant naar afwijkingen van de begroting en 
rapporteerde alleen afwijkingen die na onderzoek in strijd met de afspraken met de gemeenteraad of 
het algemeen bestuur (= dus onrechtmatig) bleken te zijn. In de nieuwe wetgeving is dit anders. Alle 
afwijkingen boven de rapportagegrens zijn onrechtmatig en dienen gerapporteerd en verklaard te 
worden. Hierdoor ontstaat een afwijkend beeld tussen de rechtmatigheidsverantwoording van het 
dagelijks bestuur en de controleverklaring van de accountant. Het verschil wordt dit jaar vooral  
verklaard door de overschrijding van de begroting als gevolg van de nieuwe cao. In de huidige (tot en 
met 2021 geldende) systematiek wordt deze afwijking door de accountant als niet onrechtmatig 
gewogen, terwijl deze in de nieuwe systematiek in de rechtmatigheidsverantwoording wel als 
formeel onrechtmatig wordt opgenomen. Vervolgens wordt daarna toegelicht dat in formele zin de 
begroting is overschreden, maar dat de afwijking wel past binnen het beleid van en afspraken met 
het algemeen bestuur en de gemeenteraden. Daarmee is wel het risico aanwezig dat de nieuwe wet 
(helaas) tot extra ambtelijke en bestuurlijke inspanning leidt, die de wet juist beoogde te 
verminderen.  
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B.  Jaarrekening 2021 gemeenschappelijke regeling  BAR 
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3.1  Balans 
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Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling     
Inleiding    
De jaarrekening is opgesteld conform de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording 
provincies en gemeenten (oftewel het BBV, de gemeentelijke boekhoudvoorschriften) en de 
verordening ex artikel 212 Gemeentewet, waarin de uitgangspunten en regels voor het financiële 
beleid, het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie staan. 
 
Algemene grondslagen     

 De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op 
basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld 
worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.  

 De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten 
en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd.  

 Gunstige en ongunstige gebeurtenissen, die bekend worden na het opmaken van de 
jaarrekening en die nadere, voor het inzicht van het algemeen bestuur onontbeerlijke, 
informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum, worden in de jaarrekening 
verwerkt tot aan het moment van vaststelling van de jaarrekening. Het gaat dan om 
gebeurtenissen met materiële bedragen ten opzichte van het totaal van baten en/of lasten. 

 Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking 
hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden 
uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van 
vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode 
waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan bijvoorbeeld de 
ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden en overlopende verlofaanspraken. 

 Voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt 
geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De 
referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Indien er 
sprake is van (eenmalige) schokeffecten, bijvoorbeeld door reorganisaties, dient wel een 
verplichting opgenomen te worden. 

 
Balans    

 Investeringen (activa) worden gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. 
Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in 
mindering gebracht en in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende 
investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven 
gedurende de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele 
restwaarde. Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet 
afgeschreven.  

 Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere 
vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is.  

 (Met ingang van het boekjaar 2017 worden investeringen in de openbare ruimte met 
maatschappelijk nut - net als investeringen met een economisch nut - geactiveerd en over de 
verwachte toekomstige gebruiksduur wordt afgeschreven.) 

 De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. 

 Liquide middelen en overlopende posten worden tegen nominale waarde opgenomen. 

 Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting, 
c.q. het voorzienbare verlies. 

 Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, verminderd met gedane 
aflossingen. De vaste schulden hebben een rente-typische looptijd van één jaar of langer. 

 De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. 
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Onze GR BAR heeft een Nota activabeleid 2015 die op 15 december 2015 is vastgesteld. Er wordt 
gestart met afschrijven op 1 januari van het jaar volgend op het jaar dat het actief in gebruik is 
genomen.  
 
In de Nota zijn de volgende afschrijvingstermijnen opgenomen: 
 

 
 

  

Omschrijving activa Afschrijvings-

termijn

Investeringen met een economisch nut

Gebouwen

Telefooncentrales 5

Vervoermiddelen

Traktoren 15

Vrachtwagens 8

Reinigingsophaalwagens 8

Veegwagens 8

Aanhangwagens 8

Personenwagens 8

Overige gemeentelijke bedrijfswagens 8

Onderhoudsmaterieel 5

Machines, apparaten en installaties

Borstelmachines, sneeuwblazers, schuivers 10

Automatiseringsapparatuur 4

Gereedschap 10

Software 5

Software basisadministratie, bijv Key2,GBA 5

Netwerk en bekabeling 4

Audio-visuele middelen 4

Overige tele-communicatieapparatuur 5

Overige materiële vaste activa

Inventaris / Meubilair / Stoffering 10

Immateriële vaste avtiva

Kosten van onderzoek en ontwikkeling 5
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3.2 Toelichting op de balans   

ACTIVA   
1. Vaste activa   
Materiële vaste activa   

Omschrijving 
Boekwaarde 

Investeringen 
Des- 
investeringen 

Afschrijvingen 
Bijdragen van 

derden 
Afwaardering 

Boekwaarde 

31-12-2020 31-12-2021 

Materiële vaste activa met economisch nut             

Gebouwen           802.700                             -    
                                 

-    
                75.700                           -                           -             727.000  

Machines, apparaten, 
installaties 

      2.720.100                  557.900  
                                 

-    
              953.000                           -                           -         2.325.000  

Vervoermiddelen           302.300                    16.800  
                                 

-    
                78.300                           -                           -             240.800  

Overige materiële activa       2.063.600                  836.100  
                                 

-    
              582.800               147.000                         -         2.169.900  

TOTAAL       5.888.700              1.410.800  
                                 

-    
          1.689.800               147.000                         -         5.462.700  

 

2. Vlottende activa 
Uitzettingen met rente-typische looptijd korter dan één jaar   
Deze uitzettingen zijn onderverdeeld in drie categorieën, namelijk vorderingen op openbare 
lichamen, uitzettingen in ’s Rijks schatkist en overige vorderingen. In onderstaande tabel is een 
specificatie weergegeven met daaronder een toelichting.  

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar 
saldo                

31-12-2020 
mutaties 

saldo                 
31-12-2021 

Vorderingen op openbare lichamen:       

- Verrekening met gemeenten              269.900              -86.200             183.700  

- Overige semi overheid                30.400                43.200                73.600  

  Vorderingen op openbare lichamen              300.300              -43.000             257.300  

          

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één 
jaar 

         6.440.000        -1.942.600          4.497.400  

Overige vorderingen              126.600                -1.500             125.100  

          

Totaal            6.866.900        -1.987.100          4.879.800  

 
Vorderingen op openbare lichamen     
Deze vorderingen hebben betrekking op vorderingen op openbare lichamen. Eind 2021 bedraagt 
deze post € 257.300.  
 
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rente-typische looptijd korter dan één jaar   
Op 31 december 2021 is een bedrag van € 4.497.400 gestald in ’s Rijks schatkist. 
 
Overige vorderingen     
De overige vorderingen betreffen privaatrechtelijke debiteuren. Eind 2021 is het saldo € 125.100.  
 

Schatkistbankieren       
Op grond van de Regeling Schatkistbankieren zijn decentrale overheden verplicht om overtollige 
liquide middelen aan te houden in ’s Rijks schatkist. Gerekend over een heel kwartaal mag het op 
dagbasis buiten ’s Rijks schatkist aangehouden bedrag gemiddeld niet hoger zijn dan het 
drempelbedrag.  
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Hieronder volgt een overzicht waaruit het totaal aan middelen is opgenomen dat per kwartaal buiten 
de schatkist is aangehouden. Het drempelbedrag is daarbij in geen enkel kwartaal overschreden. 

Drempelbedrag schatkistbankieren   

Begrotingstotaal 2021 74.250.400 

Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage jan t/m juni 0,75% 

Het bij ministeriële regeling vastgestelde percentage juli t/m dec 2,00% 

Drempelbedrag januari t/m juni 556.878 

Drempelbedrag juli t/m december 1.485.008 

Afwijking t.o.v. drempelbedrag  *)   

1e kwartaal -327.505 

2e kwartaal -337.014 

3e kwartaal -1.252.090 

4e kwartaal -1.257.702 

 
*) Een positief bedrag betekent dat het gemiddelde saldo op de rekening courant hoger was dan het 
drempelbedrag. Bij een negatief bedrag is onder het drempelbedrag gebleven. Dat laatste is voor alle kwartalen 
het geval geweest. 

 
Liquide middelen    
Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de banksaldi die als volgt zijn opgebouwd: 

Liquide middelen 
saldo                

31-12-2020 
mutatie 

saldo                 
31-12-2021 

Rabobank BAR-Organisatie 144.000 106.000 250.000 

Rabobank BAR-Organisatie Ideal 800 3.800 4.600 

 Totaal 144.800 109.800 254.600 

 
 

Overlopende activa  

Overlopende activa 
saldo                

31-12-2020 
mutatie 

saldo                 
31-12-2021 

A. de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen 
voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen 
met een specifiek doel. 

498.100 384.300 882.400 

B. overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die 
ten laste van volgende begrotingsjaren komen 

   

- Nog te ontvangen bedragen 455.200 620.000 1.075.200 

- Vooruitbetaalde bedragen 505.100 -24.200 480.900 

- VPB betaalrekening 15.000 15.500 30.500 

- Tussenrekening salarissen 22.000 -22.000 - 

 Totaal 1.495.400 973.600 2.469.000 

 

ad. A. 
saldo                

31-12-2020 
toevoegingen 

ontvangen 
bedragen 

saldo                 
31-12-2021 

EU:     

Europees Sociaal fonds met betrekking op re-integratie 498.100 384.300 - 882.400 

 Totaal 498.100 384.300 - 882.400 
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In het saldo van de Nog te ontvangen bedragen zit de eindafrekening ad € 603.400 van de 
coronakosten die is doorbelast aan Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Ook zijn er 
personeelslasten ad € 310.600 voor maatwerk duurzaamheid doorberekend aan de drie gemeenten. 
 

PASSIVA  
3. Vaste passiva    
 

Eigen vermogen    
Onze GR BAR heeft per 31 december 2021 geen reserves. 
 
Voorzieningen     

Voorzieningen 
saldo                

31-12-2020 
toevoegingen t.g.v. rekening aanwending 

saldo                 
31-12-2021 

Voorziening afvloeiing personeelsbestand 268.500 53.800 -128.200 -60.300 133.800 

Voorziening Regeling Vervroegd Uittreden - 185.500 - - 185.500 

 Totaal 268.500 239.300 -128.200 -60.300 319.300 

 
Met een aantal medewerkers zijn afspraken gemaakt in het kader van de Regeling Vervroegd 
Uittreden (RVU) en over begeleide uitdiensttreding. Voor beide is een voorziening gevormd. 
De financiële gevolgen moeten op grond van de boekhoudvoorschriften (het BBV) in één keer ten 
laste van het dienstjaar komen waarin de afspraken worden gemaakt.  
Dit gebeurt in 2021 door het toevoegen van een bedrag van € 53.800 aan de voorziening afvloeiing 
personeelsbestand en een toevoeging van € 185.500 aan de voorziening RVU. Dit ter dekking van de 
financiële gevolgen voor de komende jaren van de nieuw gemaakte afspraken in 2021. Die uitgaven 
zullen nog een aantal jaren doorlopen.  
Er is voor € 60.300 over de voorziening afvloeiing personeelsbestand  beschikt voor de uitgaven die 
ten laste van 2021 zijn gekomen.  
Doordat een aantal medewerkers inmiddels een nieuwe baan heeft gevonden zijn de WW-
verplichtingen voor hen komen te vervallen. Hierdoor kan een bedrag van € 128.200 vrijvallen vanuit 
de voorziening afvloeiing personeelsbestand. 
 
Vaste schulden met een rente-typische looptijd van één jaar of langer   
Bij de oprichting van onze GR BAR in 2014 zijn voor de overdacht van de vaste activa van de 
gemeenten naar de GR BAR geldleningen afgesloten met de deelnemende gemeenten. Zie hiervoor 
ook de toelichting in de paragraaf Financiering.  
 

Vaste schulden, met een rentetypische 
looptijd van één jaar of langer 

saldo                
31-12-2020 

mutatie 
saldo                 

31-12-2021 
 Rente 

Onderhandse leningen van:    
 

 

Openbare lichamen    
 

 

-  Gemeente Barendrecht 42.900 -11.700 31.200 
 

1.300 

-  Gemeente Albrandswaard 70.700 -26.800 43.900 
 

2.900 

-  Gemeente Ridderkerk 42.700 -33.900 8.800 
 

1.800 

Totaal 156.300 -72.400 83.900 
 

6.000 

 
 
 
 
 



 
41 

 

4. Vlottende passiva      
Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan één jaar   
 

Netto vlottende schulden, met een 
rentetypische looptijd korter dan één jaar 

saldo                
31-12-2020 

mutatie 
saldo                 

31-12-2021 

Overige schulden:    

Verrekening met gemeenten 37.300 150.400 187.700 

Overige semi overheid 7.261.300 33.100 7.294.400 

Overige crediteuren 1.915.900 -6.700 1.909.200 

Totaal 9.214.500 176.800 9.391.300 

 
Overlopende passiva     

Overlopende passiva 
saldo                

31-12-2020 
mutatie 

saldo                 
31-12-2021 

Nog te betalen bedragen 3.734.600 -1.348.300 2.386.300 

Af te dragen premies 823.000 61.500 884.500 

Voorschotten salarissen 600 200 800 

Vooruit ontvangen Subreg. Samenwerking (Expl.509050) 198.300 -198.300 - 

 Totaal 4.756.500 -1.484.900 3.271.600 

 
In  het saldo van de Nog te betalen bedragen valt dit jaar een bijzondere post op. Dat betreft het 
bedrag van € 1.239.000 dat is opgenomen voor de financiële gevolgen voor 2021 van de nieuwe cao. 
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Niet uit de balans blijkende verplichtingen   
Contracten    

* Multifunctionals 
Voor de multifunctionals - inclusief repromachine - is na een Europese aanbesteding een contract 
met OSN Nederland afgesloten. Het contract is gestart op 1 februari 2019 en de einddatum is 31 
januari 2024, met een optie tot verlenging van twee maal twaalf maanden. 
De in de begroting opgenomen kosten voor dit contract bedragen € 68.000 en omvat afdrukkosten, 
huur inclusief onderhoud en het oplossen van storingen, losse bestellingen en eventuele kosten van 
reparatiewerkzaamheden die buiten het contract vallen. Onder het totale budget voor 
kantoormachines, dat hoger is dan dit contract, vallen ook de contracten voor de frankeermachine, 
couverteermachines en plotters. 
 

* Drankenautomaten 
Voor de drankenautomaten heeft in 2017 een Europese aanbesteding plaatsgevonden en is een 
contract met Pelican Rouge (inmiddels Selecta) afgesloten. Het contract is gestart op 1 augustus 2017 
en eindigt van rechtswege op 31 juli 2022, met een optie tot verlengen van twee maal twaalf 
maanden. Het gaat om een full service contract waarbij een vaste, integrale consumptieprijs per tik is 
afgesproken. Het totaalbudget voor dit account is € 150.000 per jaar. 
 

* Operationele lease voertuigen en materieel buitendienst 
Na een Europese aanbestedingsprocedure is in februari 2019 een raamovereenkomst door onze GR 
BAR en Volkswagen Pon Financial Services getekend. De overeenkomst betreft “Operationele lease 
voertuigen en Operationele lease voertuigen en materieel”. Met dit contract kon de GR BAR voor wat 
betreft de vervanging van het wagenpark efficiënt en effectief inspelen op de verduurzaming 
hiervan. Het contract is gestart op 1 februari 2019 en heeft als einddatum 31 januari 2023, met een 
optie tot verlenging van tweemaal één jaar. De transitie van eigen beheer naar lease vindt in vijf 
jaren plaats. De in de begroting opgenomen contractwaarde gedurende de duur van het contract, 
inclusief verlengingen, loopt per jaar gefaseerd op van € 598.300 naar € 1.077.700. 
 

* Onderhoudscontract software Centric via de softwarebroker SoftwareOne.  
De applicaties van Centric worden ingezet bij tal van processen om een goede dienstverlening aan de 
burgers te ondersteunen. Voorbeelden zijn de diverse applicaties op het gebied van het Sociaal 
Domein, de financiële administratie, Burgerzaken, Informatiebeheer en Vergunningen. Hiervoor is 
een vijfjarige onderhoudsovereenkomst afgesloten voor de periode 2022 - 2026 via de 
softwarebroker SoftwareOne.  Net als bij het vorige contract blijft het mogelijk modules af te stoten 
en nieuwe op te nemen, want deze modules ondersteunen de uitvoering van wettelijke taken en die 
wijzigen steeds. De onderhoudskosten gedurende het eerste contractjaar 2022 bedragen € 626.100. 
 
Vennootschapsbelasting  
Onze GR BAR betaalt vennootschapsbelasting (Vpb) over de winst die met ondernemingsactiviteiten 
wordt behaald. Tot en met 2020 zijn definitieve aangiften vennootschapsbelasting ingediend. Op dit 
moment hebben we van de Belastingdienst de definitieve aanslagen tot en met 2019 ontvangen. 
Deze zijn conform de ingediende aangiften vastgesteld en zijn daarmee ook conform de daarbij 
gehanteerde standpunten.  
 
Voor het belastingjaar 2021 wordt in de loop van het jaar 2022 de aangifte opgesteld en ingestuurd. 
Hier liggen immers de werkelijke cijfers over het jaar 2021 aan ten grondslag. De Vpb-last 2021 wordt 
ingeschat op € 1.400 en dit is verwerkt in deze jaarrekening.    
 
De verwachting is verder dat de Belastingdienst de aanslag Vpb 2020 ook conform de aangifte zal 
vaststellen. Voor het jaar 2021 moeten de berekeningen nog definitief worden gemaakt en moet de 
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definitieve aangifte nog worden ingediend. Hier kunnen nog financiële correcties uit voortvloeien, 
maar die zullen naar de mening van onze GR BAR niet materieel zijn. 
 
Afwikkeling lopende geschillen    
Op het moment van opstellen van deze jaarrekening lopen er geen geschillen.  
 
Herwaardering managementfuncties BAR2020  
In november 2021 heeft het dagelijks bestuur ingestemd met een herwaardering van de 
managementfuncties van onze GR BAR. De gevolgen van een eventuele herwaardering zullen met 
terugwerkende kracht per 1 januari 2021 ingaan. De opdracht voor de herwaardering is begin 2022 
verstrekt aan een externe partij. De verwachting is dat de financiële effecten over 2021 pas rond de 
zomer van 2022 bekend zullen zijn. 
 

Gebeurtenissen na balansdatum 
Oorlog in Oekraïne  
Op 24 februari 2022 is Rusland Oekraïne binnengevallen. Als gevolg van deze gebeurtenis zijn in 
Nederland in maart de eerste Oekraïense vluchtelingen opgevangen voor wie door de gemeenten de 
eerste noodopvang wordt verzorgd. Ook zijn hierdoor de inflatie en de rente opgelopen en kan er 
een schaarste aan grondstoffen ontstaan. Er zijn geen relaties tussen onze GR BAR en Rusland en/of 
Oekraïne. De verwachting is dat voorgaande geen materieel financieel effect zal hebben op de 
jaarrekening 2021 van de GR BAR. 
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3.3 Overzicht van baten en lasten 2021    

  Raming begrotingsjaar voor wijziging  Raming begrotingsjaar na wijziging  Realisatie begrotingsjaar 
Omschrijving 
programma Baten Lasten Saldo  Baten Lasten Saldo  Baten Lasten Saldo 
Programma 
Bedrijfsvoering  1.405.100 -38.262.700 -36.857.600  482.500 -43.509.800 -43.027.300  1.195.600 -43.383.800 -42.188.200 
Gerealiseerde kosten 
Overhead 881.200 -38.253.000 -37.371.800  435.200 -39.245.700 -38.810.500  776.300 -40.542.300 -39.766.000 

Vennootschapsbelasting - -21.000 -21.000  - -6.500 -6.500  - 3.800 3.800 
Bijdrage deelnemende 
gemeenten 74.250.400  74.250.400  81.844.300  81.844.300  81.950.400 - 81.950.400 
Gerealiseerd totaal 
saldo van baten en 
lasten 76.536.700 -76.536.700 -  82.762.000 -82.762.000 -  83.922.300 -83.922.300 - 
Toevoegingen en 
onttrekkingen aan 
reserves - - -  - - -  - - - 

Gerealiseerd resultaat - - -  - - -  - - - 
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3.4 Toelichting op het overzicht van baten en lasten   

In het vorige onderdeel 3.3 is dit jaar voor het eerst het Overzicht van baten en lasten exact zo 
opgenomen als dat is voorgeschreven in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten.  
Hieronder volgt het overzicht zoals dat altijd was opgenomen in de jaarstukken waarbij de baten en 
lasten zijn gerubriceerd naar kostencategorieën en een kolom verschil is opgenomen. 
 

 
 
Rekeningsaldo 2021   
Het resultaat van de GR BAR over 2021 is € 345.500 positief.  
In dat saldo zit begrepen het voorschot dat op de afrekening van het rekeningsaldo is genomen 
doordat de in 2021 voor corona gemaakte kosten al op voorhand naar de gemeenten zijn 
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doorberekend. Zie ook de toelichting bij het onderdeel Bijdragen deelnemende gemeenten op 
bladzijde 51. 
 
De totale begrote bijdrage van de deelnemende gemeenten bedraagt € 79.531.900. De werkelijke 
lasten 2021 voor de GR BAR zijn per saldo € 79.186.400.    
 
Het rekeningoverschot 2021 ad € 345.500 is vervolgens via de bijdragen verrekend met de 
gemeenten, c.q. de gemeenten hebben geld teruggekregen. Dit gebeurt in het dienstjaar 2021. 
Dit is verwerkt in het Overzicht van baten en lasten waardoor het overzicht in 2021 sluit op € 0. 
 
Zes jaaroverschrijdende projecten  
In het rekeningsaldo zitten de naar het jaar 2022 overlopende bedragen bij zes 
jaaroverschrijdende projecten verwerkt. Dit zijn incidentele budgetten die op het eind van het jaar 
tegen de verwachting in niet of nog niet geheel zijn afgerond waardoor het budget doorschuift naar 
het volgende begrotingsjaar. De gemeenteraden hebben voor deze incidentele projecten 
middelen beschikbaar gesteld.  
 
De afspraak is dat onze GR BAR geen budget mag doorschuiven naar volgende jaren. Het 
rekeningsaldo wordt ieder jaar verrekend met de gemeenten / de gemeentelijke bijdragen. Met de 
verrekening van het rekeningsaldo gaan de naar het jaar 2022 overlopende bedragen bij de 
jaaroverschrijdende projecten ook naar de gemeenten. 
Om het mogelijk te maken de al eerder beschikbaar gestelde budgetten ook in 2022 te kunnen 
gebruiken verzoeken wij de drie gemeenten om bij hun jaarrekeningen via de resultaatbestemming 
deze zes overlopende bedragen door te schuiven naar 2022 en in 2022 opnieuw ter beschikking te 
stellen aan onze GR BAR. Dat gebeurt dan in de 1e tussenrapportages 2022 van de gemeenten en de 
GR BAR. 
 
Het gaat dit jaar om de volgende budgetten:   

1. Implementatie Omgevingswet: overloop naar het jaar 2022 € 524.200. 
In 2021 was een budget beschikbaar van € 577.300. 
Het overschot is vooral een gevolg van het door de rijksoverheid in 2020 bepaalde uitstel van 
de invoeringsdatum van de wet naar 1 juli 2022. Dit werd veroorzaakt door de onzekerheden 
rondom de ontwikkelingen van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO, een landelijke 
voorziening). Hierdoor schuiven voor 2021 geplande activiteiten en uitgaven door naar 2022. 
Het uitstel brengt ook voor een langere periode programmabegeleidingskosten met zich 
mee. 
 
Het budget zal in 2022 ook worden ingezet om als organisatie gesteld te staan voor de 
Omgevingswet, met name voor het taakgebied Milieu. Het jaar 2021 is gebruikt om 
zorgvuldig in beeld te brengen op welke onderwerpen acties nodig zijn om 
milieuonderwerpen te kunnen implementeren in de verschillende instrumenten. Omdat in 
de verschillende wetsinstrumenten rond de Omgevingswet vaak nog lang onduidelijkheid 
was over milieuonderwerpen kon dit pas in 2021 goed in beeld gebracht worden.  
 
Op 24 februari 2022 heeft de rijksoverheid aangegeven dat de invoering van de 
Omgevingswet opnieuw wordt uitgesteld en wel tot 1 januari 2023. Volgens de minister 
biedt het uitstel ruimte aan alle betrokken partijen om nog goed te kunnen oefenen met het 
nieuwe digitale systeem en de nieuwe procedures. 
Dit uitstel heeft vooralsnog geen gevolgen voor het budget implementatie omgevingswet. Er 
wordt doorgegaan met de voorbereidingen voor de implementatie van de wet, waaronder 
de aanschaf van software en het tijdig oefenen hiermee. 
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2. Optimalisatie fiscale beheersing 2021 - 2022: overloop naar het jaar 2022 € 75.000   

In 2021 was een budget beschikbaar van € 95.000. 
In het traject naar een nieuw Horizontaal Toezicht-convenant met de Belastingdienst gelden 
meerdere stappen. Voor al deze stappen heeft onze GR BAR een uitvoeringsbudget voor de 
jaren 2021 en 2022.  
Door het later beschikbaar komen van ‘best practices’ Doorontwikkeling Horizontaal Toezicht 
(DHT) van de Belastingdienst schuift een groot deel van de werkzaamheden en daarmee ook 
een deel van het uitvoeringsbudget voor 2021 door naar 2022. 
Deze ‘best practices’ DHT zouden eind 1e kwartaal 2021 beschikbaar komen maar dat is  13 
januari 2022 geworden. Aangezien wij de ‘best practices’ zo optimaal mogelijk willen 
gebruiken moesten onderdelen van het traject getemporiseerd worden. De Belastingdienst 
heeft inmiddels aangegeven dat de realisatieperiode voor DHT met 1 jaar wordt verlengd van 
eind 2022 naar eind 2023.  
Om de 8 stappen volledig te kunnen doorlopen is het noodzakelijk dat het restantbudget 
2021 doorschuift naar 2022. 
In het jaar 2021 zijn de stappen 1: Fiscale audit/ self assessment en 2: Vaststellen fiscaal 
statuut door gemeenten volledig afgerond. Stap 3: Risico-analyse BAR met actielijst zal eind 
1e kwartaal 2022 worden opgeleverd. De stappen 4 tot en met 8 (vanaf Implementatie 
beheersmaatregelen tot en met Optioneel afsluiten nieuw convenant doorontwikkeling HT) 
volgen vanaf het 2e kwartaal 2022. 
Eventuele structurele kosten voor de borging van het nieuwe HT worden in een later stadium 
bekend en zullen dan worden meegenomen in de P&C cyclus. 
 

3. Project digitaliseren bouwdossiers: overloop naar het jaar 2022 € 210.000 
In 2021 was een budget beschikbaar van € 210.000. 
De Europese aanbesteding van dit project was dusdanig complex dat het een groot deel van 
het jaar 2021 in beslag heeft genomen. Op 4 november 2021 heeft de definitieve gunning 
plaats gevonden. Daarbij is een vast budget van € 200.000 afgesproken. De eerste, 
verkennende werkzaamheden zijn gestart op 15 november 2021. Voordat begonnen kan 
worden moeten leverancier en GR BAR een proces inrichten en werkzaamheden 
voorbereiden. De daadwerkelijke werkzaamheden zijn gestart op 13 januari. Op die dag heeft 
het eerste transport van bouwdossiers naar de leverancier plaats gevonden. De eerste 
teruglevering wordt half maart 2022 verwacht. Naar verwachting zal het project 31 
december 2022 zijn afgerond. Afgesproken is dat dat de leverancier na elke oplevering van 
60 meter analoge dossiers een factuur mag sturen.   
Verzocht wordt het hele  bedrag van het oorspronkelijke budget van € 210.000 te mogen 
doorschuiven zodat er wat ruimte is mochten aanvullende opdrachten nodig blijken. 
 

4. Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en Privacy (I&P): overloop naar het jaar 2022 € 60.500 
In 2021 was een budget beschikbaar van € 200.000. 
Vanuit het Uitvoeringsplan I&P zijn 3 projecten gestart die doorlopen tot in 2022. 
Het breed onderzoek zelf is afgerond, de volgende fase is het uitwerken van de 
vervolgstappen.  
Daarnaast is een pilotproject gestart bij het cluster Maatschappij. Hiervoor worden een 
kwaliteitsmedewerker, een applicatiebeheerder en een projectleider ingehuurd. De 
werkzaamheden zijn pas na de zomer gestart en waren eind 2021 niet afgerond.  
Voor de inrichting van de monitoring en logging aan de automatiseringskant bij het 
implementeren van het 8 punten security plan moet een aantal stappen nog worden gezet in 
2022. Voor deze stappen is voor de voorbereiding en de implementatie inzet van externe 
specialisten nodig.  



 
48 

 

 
5. a. Woonzorgopgave Barendrecht: overloop naar het jaar 2022 € 13.300 

In 2021 was een budget beschikbaar van € 57.800. 
 
b. Woonzorgopgave Albrandswaard: overloop naar het jaar 2022 € 6.700 
In 2021 was een budget beschikbaar van € 30.000. 
 
c. Woonzorgopgave Ridderkerk: overloop naar het jaar 2022 € 12.700 
In 2021 was een budget beschikbaar van € 55.200.  

 
De trajecten voor het opstellen van de woonzorgvisies voor de drie gemeenten zijn in 
september 2021 pas echt van start gegaan met het in beeld brengen van de 
woonzorgopgaven. Deze zijn inmiddels in beeld. De trajecten lopen door tot in 2022. In 
samenwerking met onze externe partners zal worden bepaald wat voor de komende jaren 
het gezamenlijk actieplan wordt en op welke wijze hier door de verschillende partijen vorm 
aan wordt gegeven. 
De nog resterende middelen zullen in 2022 worden ingezet voor extern advies en 
begeleiding, de organisatie van bijeenkomsten met externe partners, het vormgeven van de 
op te leveren eindproducten en het faciliteren van een periodiek overleg wonen en zorg met 
alle betrokken externe partners. 

 
6. Uitvoeringskosten Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo):  

overloop naar het jaar 2022 € 226.200  
Ten tijde van de COVID-19 maatregelen heeft het Rijk de gemeenten middelen gegeven voor 
de uitvoering van diverse maatregelen. De uitvoering van de Tozo-regeling is niet gebonden 
aan de periode waarover de Tozo-regeling heeft gegolden. Ook in de periode daarna zijn 
diverse werkzaamheden noodzakelijk om de regeling goed te kunnen afronden. Dit betreft 
extra werkzaamheden bij de teams van de Uitkeringsadministratie (zoals herberekeningen, 
verwerkingen en vragen over belastingen) en het team Inkomen en Poort. Daarnaast hebben 
in de periode van maatregelen diverse verstrekkingen plaatsgevonden waar de medewerkers 
van terugvordering en verhaal in 2022 en mogelijk 2023 ook nog werk aan hebben.  
Naast deze doorlopende werkzaamheden is het nog onzeker hoe de toekomst er qua 
maatregelen uit gaat zien. De kans is aanwezig dat onze lokale ondernemers een beroep 
doen op onze steun. Om die onzekerheid het hoofd te bieden en snel te kunnen handelen en 
vanwege de werkzaamheden die voor het jaar 2022 voortvloeien uit de Tozo-regeling, wordt 
verzocht het onbenutte budget 2021 van het Rijk voor het jaar 2022 beschikbaar te houden.  

 
Verrekenen (teruggeven) overschotten jaaroverschrijdende projecten met gemeenten  
De naar het jaar 2022 overlopende bedragen bij de jaaroverschrijdende projecten worden in principe 
volgens de procentuele verdeelsleutel voor het standaardwerk verrekend met de gemeenten: 
Barendrecht 38,95%, Albrandswaard 20,34% en Ridderkerk 40,71%.  Maar als bij het beschikbaar 
stellen van het budget een andere verdeelsleutel is gehanteerd wordt die afwijkende 
verdeelsleutel gebruikt. 
 
Nadere toelichting rekeningsaldo  
Het rekeningsaldo over 2021 bedraagt € 345.500 positief. Het is voor de transparantie en een 
volledig inzicht van belang om daar de volgende drie aspecten bij te betrekken. 
De naar het jaar 2022 overlopende bedragen bij de jaaroverschrijdende projecten tellen dit jaar op 
tot € 1.128.600. Onze GR BAR gaat de gemeenten verzoeken deze naar het jaar 2022 overlopende 
bedragen voor nog niet uitgevoerde werkzaamheden in hun jaarrekeningen door te schuiven en het 
in 2022 te mogen besteden (waarbij de gemeenten het geld dus weer ter beschikking van onze GR 
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BAR stellen).  
Hier tegenover staat dat de GR BAR nog  € 1.239.100 tegoed heeft van de drie gemeenten vanwege 
nog niet verrekende cao-gevolgen over 2021. Hierin is een bedrag van € 340.000 opgenomen als 
onkostenvergoeding gerelateerd aan corona. Dit kon namelijk niet volledig gedekt worden uit de 
onderschrijding bij de post Reiskostenvergoedingen. 
Hiermee rekening houdend bedraagt het rekeningsaldo nader geanalyseerd: 
345.500 - 1.128.600 + 1.239.100 - 340.000 = € 116.000 positief.  
 
Toelichting per kostensoort    
 V = voordeel / N = nadeel             Bedrag V/N 

                 

Salariskosten (inclusief inhuur)       € -2.290.200 N 
De salariskosten betreffen de loonkosten, vacatureruimte, beloningsdifferentiatie, ambtsjubilea, 
kosten woon-werkverkeer / dienstreizen en inhuur derden.  
Het betreft het saldo van flink wat begrotingsposten, namelijk die van alle clusters en teams. Dit 
jaar is hier een nadeel van € 2.290.200.  
 
De belangrijkste oorzaak van dit nadeel is de nieuw afgesloten cao. Alhoewel de cao pas op 27 
januari 2022 verbindend is geworden moeten op grond van de boekhoudvoorschriften (het BBV) de 
financiële gevolgen voor 2021 in deze rekening worden meegenomen. Dat gaat in totaal om  
€ 1.239.100 en het betreft: 
- een eenmalige vergoeding van € 900 bruto per medewerker 
- een corona-onkostenvergoeding van € 300 bruto per medewerker 
- een salarisverhoging van 1,5% per 1 december 2021.  
De corona-onkostenvergoeding van € 300 kon niet volledig gedekt worden uit de onderschrijding op 
de post Reiskostenvergoedingen. 
Er is van de gemeenten nog geen compensatie ontvangen voor de nieuwe cao, c.q. in de begroting 
van de GR BAR zijn de gemeentelijke bijdragen hiervoor nog niet verhoogd.  
 
In het nadeel zitten niet begrote corona-uitgaven tot een bedrag van € 258.400 voor het inlenen 
van personeel. Dit zijn uitgaven die bekend zijn geworden na het opstellen van de 2e 
tussenrapportage 2021. 
 
Bij Concerncontrol heeft extra inhuur plaats gevonden tot een bedrag van € 220.000 voor: 
- een interim concerncontroller,  
- het procesmanagement en   
- de rechtmatigheidsverantwoording nieuwe stijl die met ingang van het boekjaar 2022 zal ingaan, 
maar waarvoor deze rekening 2021 al als proef is gebruikt. 
Na de introductie van die nieuwe rechtmatigheidsverantwoording zal de accountant niet langer 
meer een verklaring voor de rechtmatigheid afgeven in zijn accountantsverklaring bij de 
jaarrekening, maar moet het DB hierover verantwoording afleggen in de jaarrekening.  
 
De laatste grote oorzaak van het tekort is gelegen in de formatieve wijzigingen door de 
organisatiewijziging BAR 2020. Dit betreft de introductie van teamleiders die leiding geven aan 
teams van 8-16 medewerkers. Die beweging heeft geleid tot een vermindering van de operationele 
capaciteit omdat de teamleiders een deel van hun tijd zijn gaan besteden aan coördineren en 
leiding geven. Dit gaat om 18,25 extra fte en dit is inmiddels gecompenseerd. De extra uitgaven ad 
€ 780.000 zijn opgenomen in de begroting 2021. Hierbij is afgesproken dat dit wordt opgevangen 
binnen de reguliere begroting van onze GR BAR. Hier wordt gedurende een aantal jaren gefaseerd 
naar toegewerkt en van die taakstelling is in 2021 € 122.600 gerealiseerd. 
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Het voordeel van € 473.400 aan de batenkant wordt veroorzaakt door niet begrote vergoedingen 
voor uitgeleend en gedetacheerd personeel. 
 

Opleidingen           € 162.400 V 
Het budget voor opleiding en ontwikkeling is niet volledig benut omdat geplande 
activiteiten/trainingen vanwege de beperkende coronamaatregelen niet door konden gaan. Dit 
heeft invloed gehad op de besteding van zowel het centraal opleidingsbudget als de 
opleidingsbudgetten op team- en clusterniveau.  
 
Overige personeelslasten         € 31.100 V 
De overige personeelslasten bestaan onder meer uit de budgetten voor werving en selectie, arbo- 
en verzuimbegeleiding, personeels- en salarisadministratie (PSA) en HRM-systemen, jubilea en 
recepties, introductiedagen, dienstkleding en de zogeheten Werkkostenregeling. Onder de 
werkkostenregeling vallen kosten zoals representatie, bindingsdagen, werklunches, bedrijfskantine, 
contributie vakvereniging, bijdrage personeelsvereniging en maaltijdvergoedingen.  
 
Er zijn geen bijzondere afwijkingen.  

Huisvestingskosten         € 4.000 V 
Onze GR BAR maakt om niet gebruik van gemeentelijke huisvesting (gemeentehuizen en -werven).  
De huisvestingskosten in de BAR-begroting betreffen de kapitaallasten voor een verbouwing van 
gemeentewerf de Londen - die ten behoeve van alle drie de gemeenten is gedaan - en budget voor 
klein onderhoud.  
 
Er zijn geen bijzondere afwijkingen. 
 
ICT             € -83.700 N 
In 2021 zijn, na overleg met het dagelijks bestuur, extra kosten gemaakt voor het bestrijden van 
cybercriminaliteit. In zijn algemeenheid kan bij deze post ook nog worden gemeld dat de indexering 
die onze GR BAR hanteert achterblijft bij de prijsstijgingen bij de leveranciers.  
 

Wagenpark incl. gereedschap/machines      € 145.400 V 
Het voordeel van € 145.400 wordt veroorzaakt door een overschot bij de post lease / inhuur 
wagenpark. 
 
Na een lange aanbestedingsprocedure werd voor de lease van het wagenpark van de buitendienst 
begin 2019 een contract afgesloten. De transitie van eigen beheer naar lease zou in 5 jaar 
plaatsvinden.  
Al gelijk in het begin trad er vertraging op door onder meer de tijd die de bestuurlijke 
besluitvorming in beslag nam en langere levertijden. Vervolgens zorgde de coronacrisis er voor dat 
fabrieken en toeleverende bedrijven stil kwamen te liggen waardoor extra stagnatie optrad bij 
bestellingen en levertijden.  
Eind 2021 staan er nog 7 voertuigen, 2 strooimachines en 2 landbouwwerktuigen in bestelling. Dit 
materieel wordt in het 1e en 3e kwartaal van 2022 geleverd. Hiermee  wordt de ontstane vertraging 
in de overgang van eigen beheer naar lease nagenoeg ingelopen.  
In 2021 is er nog een overschot van € 178.400 op het voor de lease van het wagenpark beschikbare 
budget van € 844.000.   
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Vennootschapsbelasting         € 10.300 V 
Hier is een voordeel van € 10.300.  
Voor een toelichting wordt verwezen naar onderdeel 3.8 Heffing vennootschapsbelasting (bladzijde 
61). 

 Overige bedrijfsvoering           € 1.914.600 V 
De overige kosten voor bedrijfsvoering hebben betrekking op abonnementen, contributies, 
vakliteratuur, accountantskosten, advieskosten, algemene kosten, algemene opbrengsten, 
onderhoud, bedrijfshulpverlening, ondernemingsraad, portokosten, verzekeringskosten, 
kantoorbenodigdheden, schoonmaak en sommige kapitaallasten.  
Onder dit onderdeel valt een groot aantal posten en er zijn dus vele (kleine) plussen en minnen.   
 
De volgende posten vallen op:   

 Bij het budget voor de Implementatie van de Omgevingswet blijft €  524.200 over. 
Zie de toelichting bij het overzicht jaaroverschrijdende projecten bladzijde 46. 

 Bij het budget Digitaliseren bouwdossiers blijft € 210.000 over. 
Zie de toelichting bij het overzicht jaaroverschrijdende projecten bladzijde 47. 

 Bij de posten Huur koffieapparaten en Kantoorbenodigdheden zijn voordelen ontstaan van 
respectievelijk € 68.900 en € 31.200 die worden veroorzaakt door het thuiswerken. 

 Op 30 november 2021 is via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de 
arbeidsmarktregio Rijnmond met terugwerkende kracht een beschikking ontvangen voor 
een subsidie van het Europees Sociaal fonds voor het project “Re-integratie en 
arbeidsinpassing Rijnmond 20-22”.  
Het betreft de periode 2020-2022. Voor de jaren 2020 en 2021 is een inschatting gemaakt 
van de door onze GR BAR te ontvangen bedragen: 
2020          € 183.800 
2021          -  200.500 
Totaal        € 384.300       
Het laatste bedrag is als bate opgenomen in deze rekening. 

 Er is een eenmalig voordeel van € 241.000 bij de kapitaallasten. Dat wordt veroorzaakt door 
de zogeheten onderuitputting bij de investeringen. Een deel van de begrote investeringen 
wordt niet uitgegeven omdat de uitvoering vertraging oploopt. Dat levert een eenmalig 
voordeel op bij de kapitaallasten.   

 Er is een voorziening afvloeiing personeelsbestand voor de verwerking van de financiële 
gevolgen van gemaakte afspraken met medewerkers over begeleide uitdiensttreding.    
Aan deze voorziening is in 2021 € 53.800 toegevoegd om aan toekomstige nieuwe 
verplichtingen te kunnen voldoen. Er is voor € 60.300 over de voorziening beschikt voor de 
uitgaven die ten laste van 2021 zijn gekomen. En er is € 128.200 vrijgevallen na het vinden 
van een nieuwe betrekking en omdat de geschatte verlichtingen te hoog waren.  

 Er is een voorziening Regeling Vervroegd Uitreden (RVU)  gevormd. Met terugwerkende 
kracht per 1 januari 2021 is de wet “Bedrag ineens, RVU en verlofsparen in werking 
getreden. In de jaren 2021 tot en met 2025 kan de werkgever aan werknemers, die zich 
onvoldoende hebben kunnen voorbereiden op de verhoging van de AOW-leeftijd en die 
niet in staat zijn gezond werkend de AOW-leeftijd te bereiken, de mogelijkheid bieden 
eerder te stoppen met werken. 
Aan deze voorziening is in 2021 € 185.500  toegevoegd om aan toekomstige verplichtingen 
te kunnen voldoen. 

 
Bijdragen deelnemende gemeenten - coronakosten                                                            451.600      V 
Hier is een voordeel van € 451.600. 
Normaal gesproken is het saldo bij de gemeentelijke bijdragen altijd 0 omdat naar de gemeenten 
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toe gefactureerd wordt wat hier in de BAR-begroting voor begroot is. En vervolgens wordt het 
rekeningsaldo met de gemeenten afgerekend.  
Maar deze keer is dat anders gegaan en dat komt door de coronakosten. In de 1e en 2e 
tussenrapportage 2021 is er € 2.312.400 begroot aan coronakosten. De werkelijke uitgaven zijn 
uitgekomen op € 2.764.000. Hoger dus dan de ramingen. De werkelijke uitgaven - inclusief die 
meerkosten ad € 451.600 - zijn op voorhand al aan de gemeenten gefactureerd. Hiermee is in feite 
een voorschot genomen op de afrekening van het rekeningsaldo.  
Dat vooruit factureren heeft plaatsgevonden omdat het rekeningsaldo van onze GR BAR met de 
gemeenten wordt verrekend op basis van de verdeelsleutel voor het standaardwerk terwijl bij de 
coronabudgetten in sommige gevallen afwijkende verdeelsleutels zijn gebruikt. 
 
COVID-19 (Corona) virus    
Het COVID-19 (corona) virus heeft financiële gevolgen gehad voor veel beleidsterreinen in de 
jaarrekening 2021. In de rekening zijn nadelen, maar ook voordelen opgenomen die direct te 
herleiden zijn naar de gevolgen van en maatregelen door het coronavirus. 
 
De coronacrisissituatie is beschouwd als een "Brandzaak" - een afwijking waar de GR BAR geen 
invloed op heeft - conform artikel 4 lid 5 van de Financiële regeling BAR-organisatie.  
 
Op basis hiervan heeft de directieraad diverse brandzaken benoemd. In de zomer van 2021 is 
besloten anders met de corona-uitgaven om te gaan. Onze GR BAR had nog wel behoefte aan extra 
budgetten maar de noodzaak van het direct handelen was vanaf die periode niet meer aan de orde. 
Vanaf dat moment is de gewone procedure van budgetaanvragen via de reguliere P&C cyclus weer 
van kracht geworden voor de corona-uitgaven. Alle coronakosten zijn opgenomen in de 1e en 2e 
tussenrapportage 2021. Deze kosten zijn volledig doorberekend aan de gemeenten omdat de 
gemeenten de rijksvergoedingen ontvangen.  
 

Voor de coronakosten (brandzaken) is een aparte coronarapportage 2021 gemaakt die als bijlage bij 
deze jaarstukken is opgenomen. 
 
Naast deze brandzaken zitten er nog meer nadelen en voordelen veroorzaakt door corona verwerkt 
in het rekeningsaldo zoals u op meerdere plekken in deze rekening kunt lezen. 
 
Onze GR BAR heeft het hele jaar haar risico’s en die van haar partners gemonitord. De organisatie 
heeft geen risico gelopen voor de continuïteit. De liquiditeitspositie is goed bewaakt en indien  
nodig zijn maatregelen genomen om de taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te kunnen 
blijven uitvoeren. 
Daarbij komt dat de financiële impact voor onze GR BAR beperkt blijft omdat de inkomsten vrijwel 
volledig bestaan uit de gemeentelijke bijdragen en de gemeenten bijdragen in tekorten veroorzaakt 
door corona. 
 

Bijdragen deelnemende gemeenten / verdeelsleutel 
De percentages van de gemeentelijke bijdragen aan de GR BAR voor het standaardwerk waren in 
eerste instantie gebaseerd op de bij de oprichting van onze GR BAR  door de gemeenten ingebrachte 
budgetten per 1 januari  2014. Deze percentages worden jaarlijks per 1 januari geactualiseerd op 
basis van de stand van de begroting op dat moment. De percentages voor 2021 staan in 
onderstaande tabel.      

   Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk Totaal 

Bijdrage per    
gemeente 

 
38,95% 20,34% 40,71% 100,00% 
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Gewijzigde bijdragen op basis van de tussenrapportages  
In 2021 zijn twee tussentijdse rapportages opgesteld. In deze rapportages zijn voorstellen gedaan 
voor het ophogen en verlagen van enkele organisatiebudgetten. De begroting na wijziging bedraagt  
€ 81.844.300. 
 

Ontwikkeling van 
gemeentelijke bijdrage 

  Barendrecht   Albrandswaard   Ridderkerk   Totaal 

Oorspronkelijke begroting 2021           29.107.800         15.004.600         30.138.000         74.250.400  

Mutaties op basis van 2 
tussenrapportages 

            2.027.500          1.228.100           2.025.900          5.281.500  

Bijdragen gemeenten: 
Coronakosten 

              954.800             476.500              881.100          2.312.400  

 Begroting na wijziging           32.090.100      16.709.200       33.045.000      81.844.300  

 
Als bijlage is een uitgebreidere versie van dit overzicht opgenomen waarin de mutaties van de 
tussenrapportages zijn uitgeschreven. 

3.5 Verrekenen van standaard en maatwerk - rapportage 2021 

Verrekenen in de GR BAR 
In de 'Notitie Verrekenen in de BAR-samenwerking' staan afspraken over de wijze van uren- en 
loonkostenverrekening tussen de drie gemeenten. Deze afspraken gaan hoofdzakelijk over: 

 de toerekening en verdeling van de financiële consequenties wanneer er meer/aanvullende 
diensten van onze GR BAR worden gevraagd en  

 over de onderlinge urenverrekening, uitgaande van wat initieel per gemeente is ingebracht. 
 
Standaard en maatwerk 
In de urenbesteding / -toerekening wordt onderscheid gemaakt tussen standaardwerk en maatwerk. 
Het standaardwerk wordt volgens een jaarlijks bepaalde verdeelsleutel naar rato van ingebracht 
budget verrekend en het maatwerk wordt aan de betreffende gemeenten in rekening gebracht. 
Daarbij worden de werkelijk bestede uren en bijbehorende loonkosten afgezet tegen wat was 
ingebracht voor dit maatwerk. 
 
Uren schrijven 
Om te bepalen in welke mate er voor de afzonderlijke gemeenten is gewerkt, is met ingang van 2014 
het uren schrijven ingevoerd. Voor zes clusters is bepaald dat medewerkers hun bestede uren 
bijhouden in het tijdschrijfsysteem. Hun maatwerk kan variëren door specifieke werkzaamheden. Zo 
wordt in beeld gebracht of iemand uren heeft gemaakt voor een enkele gemeente of voor de GR BAR 
gezamenlijk. Deze verdeling wordt vervolgens gebruikt bij de jaarlijkse afrekening tussen de 
gemeenten. 
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Urenverdeling 2021 januari tot en met december 
A. Te besteden uren 

 

In de te besteden uren is uitgegaan van 1.450 productieve uren op jaarbasis per fte. Dat is exclusief 
bijvoorbeeld vakantie-uren en een aanname voor ziekte-uren op basis van het verzuimpercentage 
van onze GR BAR. 
 
Wanneer het maatwerk uitgevoerd wordt voor één gemeente (zoals bijvoorbeeld bij het Regieteam 
Albrandswaard en de Bureaus Bestuursondersteuning van de gemeenten Barendrecht en 
Ridderkerk), worden de uren automatisch toegerekend aan de betreffende gemeente en wordt er 
geen tijd geschreven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Te besteden uren: standaard

Cluster: BAR BD AW RK TOTAAL

A00 Directie 6.646               -                   -                 -                   6.646             

A01 BBO Barendrecht -                    13.923            -                 -                   13.923           

A02 Regieteam Albrandsw. -                    -                   25.611           -                   25.611           

A03 BBO Ridderkerk -                    243                  221                26.120            26.583           

A04 Strategie 4.898               3.029               -                 4.189              12.116           

A05 Concern Control 11.600             -                   -                 -                   11.600           

A06 Financiën 44.620             5.075               4.189             14.863            68.746           

CL01 Vastgoed 23.166             20.220            2.739             6.847              52.972           

CL02 Ontw. lfo en regio 19.293             17.065            6.904             8.751              52.012           

CL03 Ruimtelijke ontwikk. 44.835             13.534            6.928             11.217            76.513           

CL04 Veilig 37.587             9.747               3.685             7.250              58.270           

CL05 Uitvoering 94.273             13.692            10.170           13.677            131.812        

CL06 Voorbereiding & beh. 58.924             11.177            4.852             10.969            85.923           

CL07 Dienstverlening 62.593             -                   -                 -                   62.593           

CL08 Ontw. Mens & Org. 51.194             7.653               -                 -                   58.847           

CL09 Facilitair 41.559             -                   -                 -                   41.559           

CL10 Jur. Zkn en Inkoop 34.416             -                   -                 -                   34.416           

CL11 Inform. & Automatis. 89.107             648                  589                1.019              91.362           

CL12 Maatschappij 1 31.159             11.693            7.805             13.712            64.370           

CL13 Maatschappij 2 20.981             27.784            18.919           38.077            105.761        

CL14 Maatschappij 3 24.932             16.655            10.437           21.516            73.539           

CL15 Maatschappij 0 7.008               2.360               827                1.431              11.627           

TOTAAL 708.792           174.496          103.876        179.638          1.166.802     

in % 60,7% 15,0% 8,9% 15,4% 100%

maatwerk
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B. Geschreven uren 

 

 
 
Er zijn zes clusters, van in totaal 277 personen, waarbinnen door 79 medewerkers tijd wordt 
geschreven: 
- Strategie (3 van 9) 
- Financiën (2 van 53) 
- Vastgoed (3 van 39) 
- Ontwikkeling leefomgeving en regio (24 van 45) 
- Ruimtelijke ontwikkeling (25 van 62) 
- Voorbereiding & beheer (22 van 69) 
 
Alle overige maatwerkuren worden verdeeld conform gemaakte afspraken en gaan uit van de 
productieve urenaanname voor de periode van de rapportage. Omdat er geen overuren uitbetaald of 
verrekend worden, vindt er een correctie plaats van de  werkelijk geschreven uren ten opzichte van 
de te besteden uren. Uiteindelijk betalen de gemeenten voor de werkelijke loonkosten van de 
betreffende medewerker, naar rato van verbruik per gemeente. 
 

Geschreven uren: standaard

Cluster: BAR BD AW RK TOTAAL

A00 Directie 6.646               -                   -                 -                   6.646             

A01 BBO Barendrecht -                    13.923            -                 -                   13.923           

A02 Regieteam Albrandsw. -                    -                   25.611           -                   25.611           

A03 BBO Ridderkerk -                    243                  221                26.120            26.583           

A04 Strategie 7.785               3.329               566                713                  12.393           

A05 Concern Control 11.600             -                   -                 -                   11.600           

A06 Financiën 45.315             4.437               4.692             14.685            69.129           

CL01 Vastgoed 23.454             18.303            3.262             8.239              53.258           

CL02 Ontw. lfo en regio 18.373             16.718            5.449             14.297            54.837           

CL03 Ruimtelijke ontwikk. 47.495             10.820            6.375             14.597            79.288           

CL04 Veilig 37.587             9.747               3.685             7.250              58.270           

CL05 Uitvoering 94.273             13.692            10.170           13.677            131.812        

CL06 Voorbereiding & beh. 58.781             10.456            6.828             12.633            88.698           

CL07 Dienstverlening 62.593             -                   -                 -                   62.593           

CL08 Ontw. Mens & Org. 51.194             7.653               -                 -                   58.847           

CL09 Facilitair 41.559             -                   -                 -                   41.559           

CL10 Jur. Zkn en Inkoop 34.416             -                   -                 -                   34.416           

CL11 Inform. & Automatis. 89.107             648                  589                1.019              91.362           

CL12 Maatschappij 1 31.159             11.693            7.805             13.712            64.370           

CL13 Maatschappij 2 20.981             27.784            18.919           38.077            105.761        

CL14 Maatschappij 3 24.932             16.655            10.437           21.516            73.539           

CL15 Maatschappij 0 7.008               2.360               827                1.431              11.627           

TOTAAL 714.259           168.460          105.437        187.966          1.176.121     

in % 60,7% 14,3% 9,0% 16,0% 100%

maatwerk

9.320
Verschil uren te besteden en

geschreven (meer/minder) 5.468 -6.036 1.561 8.327
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Alle uren die minder zijn besteed aan maatwerk voor de drie afzonderlijke gemeenten, zijn 
toegerekend aan gezamenlijke BAR-taken en -projecten. Deze worden, conform de gemaakte 
afspraken, doorbelast op basis van het voor de GR BAR ingebrachte budget (de jaarlijks vast te stellen 
procentuele verdeelsleutel voor het standaardwerk). Dit betekent dat de € 387.788 verdeeld wordt 
over Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. Onderaan de streep staat vervolgens wat het saldo 
van de twee doorbelastingen (maatwerk en standaard) is: voor specifiek het maatwerk van de 
tijdschrijfclusters krijgt Barendrecht € 471.359 terug, Albrandswaard moet € 56.613 bijbetalen en 
Ridderkerk € 414.746. Alle bijbetaling is vooral gelegen in het meebetalen aan de BAR-brede 
projecten. 
 
C. Verrekening op basis van aantallen cliënten en indicaties binnen Cluster Maatschappij 
Voor de teams in het cluster Maatschappij is afgesproken dat verrekening niet op basis van uren 
schrijven plaats vindt, maar op basis van de ontwikkeling van het aantal cliënten en indicaties. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

standaard

BAR BD AW RK

A04 Strategie 162.297€        20.073€          39.320€        -221.689€      

A06 Financiën 40.528€           -28.188€         23.719€        -36.059€        

CL01 Vastgoed 21.700€           -139.392€      28.132€        89.560€          

CL02 Ontw. lfo en regio -6.751€            -113.840€      -117.907€     238.497€       

CL03 Ruimtelijke ontwikk. 171.722€        -267.916€      -64.348€       160.541€       

CL06 Voorbereiding & beh. -1.708€            -93.140€         68.821€        26.027€          

TOTAAL 387.788€        -622.402€      -22.263€       256.877€       

Verdeling 'standaard' over 3 gemeenten 387.788€        38,95% 20,34% 40,71%

151.044€        78.876€        157.869€       

Verrekening uren in euro's -471.359€      56.613€        414.746€       

Verrekening in euro's maatwerk
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De ontwikkeling van de cliëntenaantallen en aantallen indicaties over de afgelopen vier jaren, met 
het pre-BAR-jaar 2013 als uitgangspunt ziet er als volgt uit: 

 

NB. Er wordt van uitgegaan dat de urenbesteding per Participatie-cliënt en per Wmo-indicatie gelijk 
is, dan wel gelijk opgaat. 
 

Jaar B A R Totaal

Participatie (cliënten) 2013 1 395 319 608 1.322

2017 545 410 875 1.830

2018 546 384 856 1.786

2019 692 550 1.057 2.299

2020 518 439 916 1.873

2021 2 504 445 916 1.865

WMO (indicaties) 2013 1 3.440 1.775 5.413 10.628

2017 3.733 1.862 5.019 10.614

2018 4.255 2.075 5.900 12.230

2019 6.406 3.222 9.031 18.659

2020 4.965 2.519 6.682 14.166

2021 2 4.001 2.017 5.400 11.418

TOTAAL 2013 1 3.835           2.094           6.021           11.950         

in % 32,1% 17,5% 50,4% 100%

2019 7.098 3.772 10.088 20.958

in % 33,9% 18,0% 48,1% 100%

2020 5.483 2.958 7.598 16.039

in % 34,2% 18,4% 47,4% 100%

2021 2 4.505 2.462 6.316 13.283         

in % 33,9% 18,5% 47,5% 100%

Verrekenpercentage %-punten 1,8% 1,0% -2,8%

BAR B A R Totaal

Loonkosten van 'maatwerk #'-

medewerkers 3
-€                     2.498.776€   1.724.333€   3.434.832€   7.657.942€   

Verrekening 4 -€                     139.641€       77.495€         -217.136€     -€                     

Loonkosten werkelijk 2.638.417€   1.801.828€   3.217.696€   7.657.942€   

Toelichting:

2. 2021 = jaar totaal

4. Totaal 'verrekening' moet € 0 zijn

1. Jaar 2013 = situatie pre-BAR

3. Maatwerk # = Cluster Maatschappij
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De aantallen cliënten zijn in Barendrecht en Albrandswaard, tussen 2013 en 2020 gestegen met 30-
40%. In Ridderkerk is dat ruim 50% t.o.v. 2013. 
De aantallen Wmo-indicaties laten een ander beeld zien. Namelijk voor Barendrecht en 
Albrandswaard - na jarenlange stijgingen - een stijging van nog maar 13-17% ten opzichte van 2013. 
Voor Ridderkerk is er een heel ander beeld. De indicaties liggen weer op het niveau van 2013.  
 

Totale verrekening 

 

In de eerste kolom met bedragen staan de loonkosten behorende bij de uren die meer of minder zijn 
besteed aan maatwerk over de gehele periode van BAR-samenwerking. Een min-bedrag wil zeggen: 
minder besteed, een plus-bedrag is meer besteed. Op basis van de daadwerkelijk gemaakte en 
geschreven uren, doorgerekend over geheel 2021, is er voor Barendrecht € 622.400 minder aan 
maatwerk besteed, voor Albrandswaard € 22.300 minder en voor Ridderkerk € 256.900 meer. Per 
saldo is voor de drie gemeenten een bedrag van € 387.800 minder besteed aan maatwerk (zie tabel 
'Verrekening in euro's' bij B.) 
 

jaar 2021

Verrekening maatwerk en 

standaard

maatwerk

(op basis

van uren)

standaard

(op basis van 

ingebracht 

budget)

Subtotaal:

verrekening 

op basis

van uren

Verrekening 

maatwerk # 1

(op basis van 

aantallen)

Totaal 

verrekening 

uren en 

aantallen

Barendrecht 2014 -541.100€       503.500€        -37.600€      91.900€          54.300€        

Barendrecht 2015 -584.000€       119.000€        -465.000€    159.000€       -306.000€     

Barendrecht 2016 -643.000€       269.000€        -374.000€    152.000€       -222.000€     

Barendrecht 2017 -713.000€       387.000€        -326.000€    147.000€       -179.000€     

Barendrecht 2018 -632.000€       347.000€        -285.000€    160.000€       -125.000€     

Barendrecht 2019 -523.000€       259.000€        -264.000€    130.000€       -134.000€     

Barendrecht 2020 -1.028.900€    587.900€        -441.000€    137.058€       -303.942€     

Barendrecht 2021 -622.400€      151.000€       -471.400€   139.600€       -331.800€    

Albrandswaard 2014 -157.900€       222.800€        64.900€        3.000€            67.900€        

Albrandswaard 2015 202.000€        53.000€          255.000€     -17.000€        238.000€      

Albrandswaard 2016 105.000€        131.000€        236.000€     -€                     236.000€      

Albrandswaard 2017 -74.000€         195.000€        121.000€     47.000€          168.000€      

Albrandswaard 2018 -137.000€       181.000€        44.000€        52.000€          96.000€        

Albrandswaard 2019 -7.000€            137.000€        130.000€     35.000€          165.000€      

Albrandswaard 2020 -155.700€       306.000€        150.300€     36.655€          186.955€      

Albrandswaard 2021 -22.300€         78.900€          56.600€       77.500€         134.100€      

Ridderkerk 2014 -536.000€       509.500€        -27.300€      -94.900€        -122.200€     

Ridderkerk 2015 90.000€           120.000€        210.000€     -142.000€      68.000€        

Ridderkerk 2016 -128.000€       266.000€        138.000€     -152.000€      -14.000€       

Ridderkerk 2017 -183.000€       388.000€        205.000€     -194.000€      11.000€        

Ridderkerk 2018 -115.000€       356.000€        241.000€     -212.000€      29.000€        

Ridderkerk 2019 -137.000€       271.000€        134.000€     -165.000€      -31.000€       

Ridderkerk 2020 -323.300€       614.000€        290.700€     -173.712€      116.988€      

Ridderkerk 2021 256.900€        157.900€       414.800€     -217.100€     197.700€      

BAR/CC/O&S/MHO, 2022-02

1  maatwerk # = sociaal domein (aantallen Participatie-cliënten en WMO-indicaties)

Overzicht verrekening voor in jaarrekening
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In de tweede kolom staan de standaardkosten, op basis van ingebracht budget. De samenvoeging van 
de eerste en tweede kolom geeft in de derde kolom het subtotaal van de verrekening van bestede 
uren. 
 
In de vierde kolom staat de verrekening van het maatwerk van het cluster Maatschappij, gebaseerd 
op de aantallen cliënten en indicaties over 2021.  
 
Tenslotte geeft de vijfde kolom het resultaat van kolom drie en vier, met de eindbedragen voor de bij 
te betalen of terug te ontvangen bedragen over 2021.  
Conform de afgesproken methode van verrekenen: Barendrecht krijgt € 331.800 terug, 
Albrandswaard en Ridderkerk betalen respectievelijk € 134.100 en € 197.700 bij. 

3.6 Staat van incidentele baten en lasten     

Structurele lasten dienen gedekt te zijn door structurele baten.  
Om vast te kunnen stellen dat er sprake is van een structureel evenwicht is inzicht nodig in welke 
baten en lasten incidenteel zijn en welke structureel. Daarom is voorgeschreven dat in de begroting 
en de rekening een overzicht van de incidentele baten en lasten wordt opgenomen. 
 
Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) geeft geen scherpe 
definitie van wat incidenteel en structureel is. 
In de Notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV staat dat bij het 
beoordelen of baten en lasten incidenteel of structureel zijn, gekeken moet worden naar de aard van 
de begrotingspost, ofwel naar de soort of de eigenschap van de post. 
In de Notitie staat dat structurele baten en lasten periodiek zijn opgenomen in de jaarlijkse begroting, 
voor onbepaalde tijd en er is (nog) geen einddatum bekend.  
Bij incidentele baten en lasten gaat het om eenmalige zaken, (meerjarige) projecten en subsidies die 
een tijdelijk karakter, c.q. een eindig doel hebben. 
In de Toelichting op het BBV wordt incidenteel omschreven als: baten en lasten die zich gedurende 
maximaal drie jaar of minder voordoen. Dit kan als hulpmiddel worden gebruikt. Maar het hierboven 
geschetste criterium van soort of eigenschap van een begrotingspost gaat boven dit hulpmiddel. 
 
In het onderstaande overzicht zijn de incidentele baten en lasten groter dan € 50.000 opgenomen. 

 
 
1. Twee communicatieadviseurs thema energie 
Dit betreft de inhuur van twee communicatieadviseurs die zijn ingezet voor het thema energie.  

Werkelijke lasten Werkelijke baten

2021 2021

1. Twee communicatieadviseurs thema energie 104.100

2.  Tijdelijke extra inzet Vergunningverlening Toezicht en 

      Handhaving (VTH) - taken 2021 273.000

3. Twee extra BOA's  Barendrecht 114.000

4. Tijdelijke vervanging gemeentecontroller Ridderkerk 65.000

5. Project GIDS 229.800

6. Strategische Personeelsplanning (SPP) 236.600

7. Coronakosten - brandzaken 2021 2.764.100

8. Cao - eenmalige vergoeding van € 1.200 bruto per medewerker 1.160.100

9. Subsidie Europees Sociaal fonds project 'Re-integratie en 

      arbeidsinpassing Rijnmond 20-22' 384.300

Totaal incidentele baten en lasten jaarrekening 2021 GR BAR 4.946.700 384.300
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2. Tijdelijke extra inzet VTH - taken (Vergunningverlening, toezicht en handhaving) 
Conform besluiten daartoe in de drie gemeenten is in 2021 extra ingezet op de uitvoering van de 
VTH-taken.  
 
3. Twee extra BOA’s  Barendrecht (buitengewoon opsporingsambtenaren) 
Conform het op 2 maart 2021 door de gemeenteraad van gemeente Barendrecht goedgekeurde plan 
'Investeren in verkeers- en sociale zekerheid' worden gedurende 2021 en 2022 twee extra BOA's 
aangetrokken. Deze BOA's zijn in dienst van onze GR BAR.  
 
4. Tijdelijke vervanging gemeentecontroller Ridderkerk 
In verband met de afwezigheid van de gemeentecontroller Ridderkerk wordt deze functie tijdelijk - 
voor 2021 en 2022 - door een vervanger ingevuld. 
 
5. Project GIDS 
In juli 2018 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld om de transformatie binnen het sociaal 
domein vorm te geven (het budget Fundament Maatschappij). Het doel was de transformatie binnen 
het sociaal domein te realiseren. In 2021 zijn de laatste deelprojecten in het kader van het Project 
GIDS afgerond. 
 
6. Strategische Personeelsplanning (SPP) 
Dit budget is bestemd voor interventies die nodig zijn om een goed strategisch personeelsbeleid te 
kunnen voeren waarin onder meer aandacht is voor mobiliteit, duurzame inzetbaarheid van 
medewerkers en talentontwikkeling. Het budget was ook al beschikbaar in 2020 maar werd toen niet 
volledig benut omdat veel interventies vanwege de beperkende coronamaatregelen niet gerealiseerd 
konden worden. Inmiddels is alles uitgevoerd. 
 
7. Coronakosten - brandzaken 2021 
De coronacrisissituatie is beschouwd als een "Brandzaak" - een afwijking waar de GR BAR geen 
invloed op heeft - conform artikel 4 lid 5 van de Financiële regeling BAR-organisatie.  
Op basis hiervan heeft de directieraad diverse brandzaken benoemd en die werden opgenomen in de 
1e en 2e tussenrapportage 2021.  
Zie ook de als bijlage bij deze jaarstukken opgenomen Coronarapportage 2021. 
 
8. Cao - eenmalige vergoeding van € 1.200 bruto per medewerker 
Een van de loonafspraken in de nieuwe cao Samenwerkende gemeentelijke organisaties (SGO) 2021-
2022 is een incidentele uitkering van € 1.200 bruto per 3 november 2021. 
 
9. Subsidie van het Europees Sociaal fonds voor het project “Re-integratie en arbeidsinpassing 
Rijnmond 20-22” 
Op 30 november 2021 is via het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de 
arbeidsmarktregio Rijnmond met terugwerkende kracht een beschikking ontvangen voor een 
subsidie van het Europees Sociaal fonds voor het project “Re-integratie en arbeidsinpassing 
Rijnmond 20-22”.  
Het betreft de periode 2020-2022. De aan de jaren 2020 en 2021 toe te rekenen subsidiebedragen 
komen in totaal uit op € 384.300. Dit is als bate in de rekening verwerkt.    
 
Tegenover de bovengenoemde incidentele lasten en baten staan ook (incidentele) bijdragen van de 
gemeenten. De exploitatie van de GR BAR wordt altijd sluitend gemaakt met de gemeentelijke 
bijdragen.  
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3.7 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 
In 2021 zijn er geen reserves aanwezig.  
 

3.8 Heffing vennootschapsbelasting   
 
 

begroting  2021 werkelijk verschil 

Vennootschapsbelasting 6.500 -3.800        10.300 

 Totaal        6.500    -3.800    10.300 

 
De aanslagen vennootschapsbelasting (Vpb) variëren jaarlijks voor onze GR BAR. Dit wordt vooral 
veroorzaakt door jaarlijkse verschillen in de hoogte van de belastbare winsten bij detacheringen, 
zoals bijvoorbeeld de detachering van personeel aan de GR Nieuw-Reijerwaard.  
De verwachte werkelijke Vpb-last voor het jaar 2021 bedraagt € 1.400. Dit is verwerkt in deze 
jaarrekening.  
Door een voordeel bij de definitieve Vpb-aangifte 2020 - die in januari 2022 naar de Belastingdienst is 
verstuurd - resulteert per saldo een voordeel van € 10.300 op deze begrotingspost.  Ook dit had te 
maken met afwijkingen in de belastbare winsten bij de detacheringen.  
 

3.9 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen  
De Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), kortweg: 
Wet normering topinkomens, is in 2013 in werking getreden. Het doel van de WNT is het tegengaan 
van excessieve beloningen en ontslagvergoedingen bij instellingen in de (semi)publieke sector. In de 
WNT worden inkomens en ontslagvergoedingen van topfunctionarissen bij instellingen met een 
publieke taak genormeerd en openbaar gemaakt. Jaarlijks worden de bezoldigingsnormen in een 
ministeriële regeling vastgesteld.  
 
Topfunctionarissen binnen onze GR BAR  
De WNT heeft het begrip ‘topfunctionaris’ gedefinieerd voor de (semi)publieke sector. Op basis van 
de WNT is bepaald dat voor onze GR BAR de leden van het dagelijks bestuur (DB) en algemeen 
bestuur (AB) onder het begrip topfunctionaris vallen. 
 

WNT-beloningsnorm en topfunctionarissen 2021 
Op grond van de WNT mag vanaf 2016 het inkomen van topfunctionarissen in de (semi)publieke 
sector maximaal 100% van het ministersalaris zijn. Dat komt in 2021 neer op € 209.000 inclusief 
belaste kostenvergoedingen en pensioenbijdrage werkgever. 
Binnen onze GR BAR is geconstateerd dat er geen overschrijding van deze norm heeft 
plaatsgevonden. 
 
De leden van het DB en AB in 2021 waren: 

Leden Functie Functie Periode Beloning 

J. van Belzen Bestuurder DB Bestuurder AB 1-1-2021 t/m 30-
9-2021 

onbezoldigd 

G. Veldhuijzen Bestuurder DB Bestuurder AB 1-10-2021 t/m 
31-12-2021 

onbezoldigd 

J.G.H. de Witte 
(voorzitter) 

Bestuurder DB Bestuurder AB 2021 onbezoldigd 

A. Attema (waarnemend 
voorzitter) 

Bestuurder DB Bestuurder AB 2021 onbezoldigd 

P.W.J. Luijendijk  Bestuurder AB 2021 onbezoldigd 
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Leden Functie Functie Periode Beloning 

M.C.C. Goedknegt Bestuurder DB Bestuurder AB 2021 onbezoldigd 

M. Japenga  Bestuurder AB 2021 onbezoldigd 

A. Proos  Bestuurder AB 2021 onbezoldigd 

R. Roopram  Bestuurder AB 2021 onbezoldigd 

C. Schaap Bestuurder DB Bestuurder AB 2021 onbezoldigd 

T. de Jonge  Bestuurder AB 2021 onbezoldigd 

N. Bults  Bestuurder AB 2021 onbezoldigd 

L.M. Heezen  Bestuurder AB 2021 onbezoldigd 

M.P.C. van Ginkel-van 
Maren 

 Bestuurder AB 2021 onbezoldigd 

R.E. Schneider  Bestuurder AB 2021 onbezoldigd 

L.J. Franzen  Bestuurder AB 2021 onbezoldigd 

P. Meij  Bestuurder AB 2021 onbezoldigd 

C.A. Oosterwijk  Bestuurder AB 2021 onbezoldigd 

H. van Os Bestuurder DB Bestuurder AB 2021 onbezoldigd 

 

3.10 Begrotingsrechtmatigheid    
Exploitatie     
In dit onderdeel wordt stilgestaan bij het begrotingscriterium waarmee wordt getoetst of het 
budgetrecht van het algemeen bestuur is gerespecteerd. 
Bij een kostenoverschrijding is er in principe sprake van onrechtmatige uitgaven want de door het 
algemeen bestuur vastgestelde begroting is dan overschreden.  
 
In het “Controleprotocol voor de accountantscontrole op de jaarrekening van de GR BAR” is 
vervolgens bepaald dat in sommige gevallen de kostenoverschrijdingen - alhoewel ze onrechtmatig 
zijn - buiten het oordeel van de accountant kunnen blijven.  
Dit is het geval als de kostenoverschrijdingen: 

 passen binnen het bestaande beleid en niet tijdig (= in de 2e tussenrapportage) 
gerapporteerd konden worden aan het algemeen bestuur 

 geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde inkomsten 

 een gevolg zijn van exogene, onontkoombare of onvoorziene factoren 

 het gevolg zijn van een open einde (subsidie)regeling 
 
Gezien het Overzicht van baten en lasten 2021 op bladzijde 45 is er aan de lastenkant sprake van een 
overschrijding van € 1.160.300.  
Die overschrijding zit bij de volgende kostencategorieën:  

- Salariskosten (inclusief inhuur): overschrijding € 2.763.500. 
- ICT: overschrijding € 114.200. 

 
Strikt genomen zijn deze overschrijdingen onrechtmatig. 
In de financiële verschillenanalyse die is opgenomen vanaf bladzijde 49 zijn deze overschrijdingen 
toegelicht. 

- Salariskosten (inclusief inhuur)  
* belangrijkste oorzaak: de financiële gevolgen van de nieuw afgesloten cao, 
* niet begrote corona-uitgaven die bekend zijn geworden na het opstellen van de 2e 
tussenrapportage 2021, 
*  extra inhuur voor een interim concerncontroller, het vormgeven van procesmanagement 
en de rechtmatigheidsverantwoording nieuwe stijl die met ingang van het boekjaar 2022 
wordt ingevoerd, 
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* de formatieve wijzigingen door de organisatiewijziging BAR 2020,  
naar de dekking van deze kosten wordt gedurende een aantal jaren gefaseerd toegewerkt. 
* aan de batenkant is een voordeel van € 473.400 door niet begrote vergoedingen voor 
uitgeleend en gedetacheerd personeel. 
 

 - ICT 
* extra kosten voor het bestrijden van cybercriminaliteit,  
* de indexering die onze GR BAR hanteert blijft achter bij de prijsstijgingen van de 
leveranciers.  
 

Bij deze afwijkingen kan worden geconcludeerd dat ze passen binnen het bestaande beleid van de 
GR BAR. Dit maakt dat ze niet hoeven mee te wegen bij het oordeel van de accountant over de 
rechtmatigheid. 
 
Kredieten (investeringen)      
De toets op de begrotingsrechtmatigheid van de kredieten houdt in dat een overschrijding van 
kredieten moet worden gerapporteerd indien de afwijking groter is dan € 25.000. 
In de bijlage Staat van kredieten 2021 zijn alle beschikbaar gestelde kredieten opgenomen. En daar is 
uit af te lezen dat er geen kredieten zijn met een overschrijding groter dan € 25.000. 
 
Wel wordt in het kader van de begrotingsrechtmatigheid nog gewezen op het krediet Diverse 
software. Hiervoor was in 2021 na wijziging € 500.000 beschikbaar en 2021 is afgesloten met een 
overschrijding van € 22.200. In de 2e tussenrapportage 2021 werd echter € 100.000 van het 
beschikbare budget doorgeschoven naar 2022. In de 1e tussenrapportage 2022 zal dit weer worden 
bijgeraamd. Maar dat bedrag zal worden verminderd met deze overschrijding in 2021 zodat toch 
binnen het door het algemeen bestuur beschikbaar gestelde budget wordt gebleven. 
 
Als het algemeen bestuur de rekening vaststelt worden deze extra bestedingen alsnog geautoriseerd. 
 

3.11 Nieuwe opzet rechtmatigheidsverantwoording met ingang van het 
boekjaar 2022 
Inleiding   
Hierna ziet u hoe de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur er in de nieuwe 
situatie gaat uitzien. Dit is op basis van een wettelijk voorgeschreven model. In principe mag deze 
standaardtekst niet door het bestuur worden aanpast. In de paragraaf Bedrijfsvoering op bladzijde 31 
vindt u een bestuurlijke toelichting bij de nieuwe rechtmatigheidsverantwoording en een toelichting 
op het proefjaar met de nieuwe wetgeving. 
 
Voor de zekerheid wordt nog opgemerkt dat voor deze rekening 2021 de accountant ook nog 
gewoon een rechtmatigheidsoordeel geeft in de controleverklaring. 
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Rechtmatigheidsverantwoording dagelijks bestuur GR BAR 
De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden 
opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijkt een 
drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreft het begrotings-, voorwaarden- en misbruik- 
en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het dagelijks bestuur 
van de GR BAR toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de 
balansmutaties het begrotings-, voorwaarden- en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn 
nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in 
overeenstemming zijn met door het algemeen bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en 
verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de 
waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het op 23 februari 2022 vastgestelde normenkader van 
de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.  
 
Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de 
verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en 
bedraagt 1% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld 
op € 839.200.    
 
Bevinding  
Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten 
alsmede de balansmutaties niet tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde 
verantwoordingsgrens.  
 
Toelichting 
In het  Overzicht van baten en lasten 2021 is er aan de lastenkant van de exploitatie sprake van een 
overschrijding en ook bij de investeringen is er sprake van een overschrijding. Op basis van het 
begrotingscriterium is hier strikt genomen sprake van een formele begrotingsfout omdat het door 
het algemeen bestuur beschikbaar gestelde budget is overschreden.  
 
De geconstateerde afwijkingen betreffen: 
€  1.182.500 aan overschrijding van de lasten 
Onderverdeling: 
€  1.160.300 Lasten bedrijfsvoering (zie pagina 45) 
€        22.200 Investeringen (zie pagina 68) 
 
Bij deze afwijkingen wordt  overigens  geconcludeerd dat ze passen binnen het bestaande beleid van 
de GR BAR. Voor een nadere toelichting verwijzen wij naar pagina 62 - het hoofdstuk 
Begrotingsrechtmatigheid - waarin de begrotingsrechtmatigheden tot in detail zijn  toegelicht.  
 
De belangrijkste oorzaak van de lastenoverschrijding ad € 1.160.300 is de nieuwe cao die in januari 
2022 is vastgesteld en ook betrekking heeft op 2021. Dat gaf een nadeel voor het boekjaar 2021 van 
€ 1.239.100. Deze overschrijding kon vanwege de vaststelling van de CAO in januari 2022 niet tijdig 
worden begroot en ligt ook buiten de invloed van het dagelijks bestuur. Gezien het exogene karakter 
van de overschrijding kon het bestuur deze overschrijding niet voorkomen en door het late tijdstip 
kon het bestuur ook geen begrotingswijziging over 2021 vaststellen. Zonder de extra lasten van de 
cao blijft de lastenoverschrijding binnen de toegestane grens van 1%.  
 
Bij de rechtmatigheidsverantwoording wordt naast het begrotingscriterium ook gekeken naar het 
voorwaardencriterium en Misbruik & Oneigenlijk gebruik-criterium. Met betrekking tot deze beide 
criteria zijn geen onrechtmatigheden vastgesteld. 
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 Bijlage Taakvelden     

Dit is een verplichte bijlage bij de begroting en de rekening.  
De begroting is daarvoor gesplitst in directe kosten die naar deze Bijlage Taakvelden gaan en in 
kosten van overhead die naar het hierna volgende Overzicht Overhead gaan. Taakvelden zijn 53 (in 
het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten)  voorgeschreven zorggebieden 
die betrekking hebben op taken en daaraan gerelateerde activiteiten. De directe kosten zijn naar de 
taakvelden verdeeld aan de hand van de staat van personeelslasten en een opgave van de managers 
en teamleiders over de werkzaamheden die de medewerkers verrichten. De cijfers zijn indicatief. De 
verdeling is bewust eenvoudig gehouden.  
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Overzicht Overhead     
Dit is een verplichte bijlage bij de begroting en de rekening. 
De begroting is daarvoor gesplitst in directe kosten die naar de Bijlage Taakvelden gaan (zie de bijlage 
hiervoor) en in kosten van overhead die naar dit Overzicht Overhead gaan.  
Overhead is gedefinieerd als: de kosten die verband houden met de sturing en de ondersteuning van 
de medewerkers in het primaire proces. Dit betreft de hiërarchisch leidinggevenden, financiën, 
control, HRM, inkoop, communicatie, juridische zaken, bestuurszaken en bestuursondersteuning, ICT, 
facilitaire zaken, huisvesting, DIV en managementondersteuning.  
De cijfers zijn indicatief. De verdeling is bewust eenvoudig gehouden. 
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Staat van kredieten 2021    

 

 

Nr. 

toel

icht

ing

Investeringen Totaal 

beschikbaar 

gesteld 

krediet

Begroting 

2021

Doorgescho-

ven  vanuit 

2020

Mutaties 

2021

Geraamde 

uitgaven 

2021

Werkelijke 

uitgaven 

2021

Restant 

geraamde 

uitgaven 

2021

Al doorge-

schoven naar 

2021 e.v. in 

tussen-

rapportages

Doorschui-

ven naar 

2022

Afslui-

ten 

J/N

1 Materieel begraafplaats 34.500 12.500 42.000 -20.000 34.500 2.400 32.100 32.100 N

Aankoop hekkenwagens 16.800 16.800 16.800 16.800 0 J

Totaal Uitvoering 51.300 12.500 42.000 -3.200 51.300 19.200 32.100 0 32.100

2 Diverse software 600.000 500.000 100.000 -100.000 500.000 522.200 -22.200 100.000 -22.200 J

3 Diverse hardware 820.000 820.000 0 -150.000 670.000 535.800 134.200 150.000 134.200 N

Totaal Informatie en Automatisering 1.420.000 1.320.000 100.000 -250.000 1.170.000 1.058.000 112.000 250.000 112.000

4 Audio visuele middelen 77.300 15.000 62.300 0 77.300 22.000 55.300 55.300 N

4 Vervangen bureaustoelen 75.000 75.000 0 0 75.000 59.500 15.500 15.500 N

4 Inrichting bedrijfsrestaurants en HUB's 50.400 50.400 0 50.400 50.400 50.400 N

4 BAR2020 Inrichting ontmoetingsruimtes 100.000 100.000 -50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 N

5 A   Nieuwe werkplekken (70x) Albrandswaard 105.000 105.000 0 0 105.000 252.000 -147.000 J

5 B   Nieuwe werkplekken (70x) Albrandswaard - 

Bijdrage Albrandswaard

0 0 0 0 0 -147.000 147.000 J

Doorontw. kantoorinrichting (gezonde omg.) 250.000 100.000 150.000 -250.000 0 0 250.000

4-6 Vergader- en overlegfaciliteiten 100.000 97.100 0 97.100 97.100 97.100 N

Totaal Facilitair 757.700 295.000 459.800 -300.000 454.800 186.500 268.300 300.000 268.300

Totaal 2.229.000 1.627.500 601.800 -553.200 1.676.100 1.263.700 412.400 550.000 412.400
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Toelichting investeringsschema 2021 
Per 31 december is er € 1.676.100 aan investeringen geraamd en is er € 1.263.700 uitgegeven. 
Daarmee is 75,4% van de begrote investeringen uitgegeven.  
 
Van de oorspronkelijk in 2021 beschikbare kredieten schuift € 962.400 door naar 2022. 
 
Hieronder volgt een toelichting bij enkele investeringen. 

1. Materieel begraafplaats 
Hier is een overschot van € 32.100. In 2021 werd de Nationale aanbestedingsdrempel voor 
de aankoop van materieel bereikt waardoor er geen materiaal meer aangekocht kon worden. 
in 2022 komt er een nieuwe aanbesteding zodat weer geïnvesteerd kan worden in materieel. 
 

2. Diverse software 
Hier is een overschrijding van € 22.200. In de 2e tussenrapportage 2021 werd € 100.000 van 
dit budget doorgeschoven naar 2022. In de 1e tussenrapportage 2022 zal dit weer worden 
bijgeraamd. Maar dat bedrag zal worden verminderd met deze overschrijding in 2021. 

 
3. Diverse hardware 

Dit jaar is een aanbesteding gedaan voor monitoren maar deze zijn niet meer geleverd in 
2021. De levering vindt naar verwachting plaats in het eerste kwartaal van 2022.  

 
4. Investeringen Facilitair 

Vanwege het thuiswerken door de coronapandemie zijn er in 2021 geen grote veranderingen 
doorgevoerd of investeringen gedaan voor de huisvesting van de medewerkers. De voor 2021 
geplande activiteiten en investeringskredieten schuiven door naar 2022. Dan wordt de 
huisvesting aangepast. 
 

5. A.   Nieuwe werkplekken (70x) Albrandswaard 
B.  Bijdrage Albrandswaard 
Voor dit krediet was € 105.000 begroot. De werkelijke kosten zijn uitgekomen op € 252.000.  
Voor de meerkosten van € 147.000 is een bijdrage van de gemeente Albrandswaard 
ontvangen. 
 

6. Vergader- en overlegfaciliteiten  
Dit krediet schuift voor een tweede keer door naar het volgende jaar. In de Nota activabeleid 
is bepaald dat een krediet maar één keer doorgeschoven kan worden. Daarna wordt het 
afgesloten en indien nodig weer aangevraagd in een tussenrapportage. Die bepaling is 
bedoeld om het eindeloos open blijven houden en doorschuiven van kredieten  te 
voorkomen. 
Maar daar is in dit geval geen sprake van. Hier is sprake van een bijzondere situatie omdat 
vanwege corona voorgenomen activiteiten niet zijn doorgegaan (zie 4). Ook zorgt het voor 
vertraging als het opnieuw in de 1e tussenrapportage 2022 moet worden aangevraagd want 
dan is het budget formeel pas weer beschikbaar als het algemeen bestuur in juli de 
tussenrapportage heeft vastgesteld.  
Dat is in dit geval niet gewenst en daarom wordt het krediet toch doorgeschoven naar 2022. 
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Bijlage Overzicht (administratieve) begrotingswijzigingen    
 

 

 

 

 

 

Omschrijving kostensoort L/B
Primitieve 

begroting 2021
Wijziging

Begroot na 

wijziging

 Salariskosten

Lasten 64.732.200      4.679.700        69.411.900      

Baten -846.700          353.700           -493.000          

0

BWN 0 Primitieve begroting L 63.837.800         

BWN 0 Primitieve begroting B -846.700            

BWN 42 Budgetclaims 2021 L 114.400              

BWN 98 Wijziging TL begroting 2021 L 780.000              

BWN 11 Wijziging teamleiders L 240.000              

BWN 12 Wijziging detacheringsinkomsten 505140 B -37.300              

BWN 16 Gevolgen 1e TURAP 2020 L 658.300              

BWN 25 Wijz detacheringsinkomsten WABO L -37.300              

BWN 25 Wijz detacheringsinkomsten WABO B 37.300               

BWN 26 Gevolgen 2e TURAP 2020 L 215.900              

BWN 37 Correcties FMFs en periodieken 2021 L -216.800            

BWN 37 Correcties FMFs en periodieken 2021 B 256.800              

BWN 39 Begroting salarissen 2021 BAR L 419.100              

BWN 39 Begroting salarissen 2021 BAR B -419.100            

BWN 40 Wijzigingen december 2020 L -3.300                

BWN 40 Wijzigingen december 2020 B 26.300               

BWN 41 Administratieve wijziging 504110-507300 L -38.700              

BWN 43 Diverse administratieve wijzigingen januari 2021 L 182.000              

BWN 48 Vennootschapbelasting BAR L 14.500               

BWN 56 Adm wijz april 2021 L 5.600                 

BWN 58 Cor budget van loon naar publicatiekosten JZ L -32.400              

BWN 62 Eerste TURAP 2021 exploitatie L 3.114.400           

BWN 66 Wijziging stelpost L -489.700            

BWN 66 Wijziging stelpost B 489.700              

BWN 67 Stelpost indicatie L 122.600              

BWN 71 Wijzigingen FMFs juli 2021 L 25.000               

BWN 72 Overheveling beveiligingsbudget naar Facilitair L -97.200              

BWN 75 Overheveling binnen_504160 L -12.000              

BWN 78 Budget verschuiving informatiemanagement L 75.000               

BWN 79 Budget verschuivingen BAR september L 81.000               

BWN 81 Correctie openingstijden BD L -50.000              

BWN 82 Tweede TURAP 2021 exploitatie L 1.175.400           

BWN 83 Budget verschuivingen FMF september L 32.000               

BWN 92 Budgetverschuivingen december L 42.700               

BWN 94 Verdeling Gidsbudget Maatschappij L 33.600               

BWN 99 Wijziging TL begroting 2021 correctie L -780.000            

0  Opleidingen

0 Lasten 923.800           25.100             948.900           

0 Baten -                    -                    -                    

0

BWN 0 Primitieve begroting L 793.800              

BWN 42 Budgetclaims 2021 L 130.000              

BWN 16 Gevolgen 1e TURAP 2020 L 20.600               

BWN 26 Gevolgen 2e TURAP 2020 L 4.500                 
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0  Overige personeelslasten

0 Lasten 1.325.900        77.400             1.403.300        

0 Baten -5.000              5.000                -                    

0

BWN 0 Primitieve begroting L 1.300.900           

BWN 0 Primitieve begroting B -5.000                

BWN 42 Budgetclaims 2021 L 25.000               

BWN 9 Diversen week 8 t/m 13 L -3.000                

BWN 41 Administratieve wijziging 504110-507300 L 33.700               

BWN 41 Administratieve wijziging 504110-507300 B 5.000                 

BWN 54 Budgetwijzigingen Facilitair L 16.700               

BWN 62 Eerste TURAP 2021 exploitatie L 30.000               

0  Huisvestingskosten

0 Lasten 79.400             -58.900            20.500             

0 Baten -                    -                    

0

BWN 0 Primitieve begroting L 79.400               -                    

BWN 50 Administratieve wijz 505520 naar 507400 L -54.900              

BWN 80 Aanpassen rente omslag L -4.000                

0  ICT

0 Lasten 2.596.000        458.300           3.054.300        

0 Baten -73.500            -                    -73.500            

0

BWN 0 Primitieve begroting L 2.596.000           

BWN 0 Primitieve begroting B -73.500              

BWN 16 Gevolgen 1e TURAP 2020 L 25.500               

BWN 26 Gevolgen 2e TURAP 2020 L 8.500                 

BWN 33 E-diensten Centric L 22.800               

BWN 43 Diverse administratieve wijzigingen januari 2021 L 11.100               

BWN 46 Budgetverschuiving Whatsapp L 800                    

BWN 47 Budgetverschuiving Enalyzer L 2.500                 

BWN 50 Administratieve wijz 505520 naar 507400 L 54.900               

BWN 51 Splitsing budget Vennootschapsbelasting L 2.000                 

BWN 52 Wijz. Voorbereiding en Beheer L -4.200                

BWN 55 Budget van 509040 naar 507410 L 50.000               

BWN 62 Eerste TURAP 2021 exploitatie L 77.600               

BWN 64 FMF's mei 2021 L 51.000               

BWN 69 Budget van 509040 naar 507410 L 42.000               

BWN 77 Budget overheveling van 509040 naar 507410/505500 L -34.500              

BWN 78 Budget verschuiving informatiemanagement L -75.000              

BWN 80 Aanpassen rente omslag L -21.800              

BWN 82 Tweede TURAP 2021 exploitatie L 252.900              

BWN 83 Budget verschuivingen FMF september L 1.300                 

BWN 86 Correctie budget VTH software L -42.500              

BWN 88 Budgetoverheveling software L 2.400                 

BWN 94 Verdeling Gidsbudget Maatschappij L 31.000               

0  Wagenpark incl.gereedschap/machines

0 Lasten 1.067.700        199.800           1.267.500        

0 Baten -                    -                    

0

BWN 0 Primitieve begroting L 1.067.700           -                     

BWN 8 Diverse wijzigingen L 5.000                 

BWN 16 Gevolgen 1e TURAP 2020 L 75.000               

BWN 18 Afshrijvingen+lease Rek2019, 1e turap 2020, begr 2021L 87.400               

BWN 34 Mutaties afschrijvingen n.a.v. 2e TR 2020 L 9.700                 

BWN 36 Budgetten Belasting, Verzekering, Onderhoud: Lease L 22.700               
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 Vennootschapsbelasting

Lasten 21.000             -14.500            6.500                

0 Baten -                    -                    -                    

0

BWN 0 Primitieve begroting L 21.000               

BWN 48 Vennootschapbelasting BAR L -14.500              

0  Overige bedrijfsvoering

0 Lasten 5.790.700        858.400           6.649.100        

0 Baten -1.361.100       1.009.900        -351.200          

0

BWN 0 Primitieve begroting L 5.626.300           

BWN 0 Primitieve begroting B -581.100            

BWN 42 Budgetclaims 2021 L 164.400              

BWN 98 Wijziging TL begroting 2021 B -780.000          -                     

BWN 5 Adm wijz budget Facilitair L 12.000               

BWN 5 Adm wijz budget Facilitair B -12.000              

BWN 8 Diverse wijzigingen L -5.000                

BWN 9 Diversen week 8 t/m 13 L 3.000                 

BWN 11 Wijziging teamleiders L -240.000            

BWN 12 Wijziging detacheringsinkomsten 505140 B 37.300               

BWN 16 Gevolgen 1e TURAP 2020 L -35.800              

BWN 18 Afshrijvingen+lease Rek2019, 1e turap 2020, begr 2021L -87.400              

BWN 26 Gevolgen 2e TURAP 2020 L 297.100              

BWN 26 Gevolgen 2e TURAP 2020 B 278.100              

BWN 33 E-diensten Centric L -22.800              

BWN 34 Mutaties afschrijvingen n.a.v. 2e TR 2020 L -9.700                

BWN 36 Budgetten Belasting, Verzekering, Onderhoud: Lease L -22.700              

BWN 37 Correcties FMFs en periodieken 2021 L -40.000              

BWN 40 Wijzigingen december 2020 L -23.000              

BWN 43 Diverse administratieve wijzigingen januari 2021 L -193.100            

BWN 46 Budgetverschuiving Whatsapp L -800                   

BWN 47 Budgetverschuiving Enalyzer L -2.500                

BWN 51 Splitsing budget Vennootschapsbelasting L -2.000                

BWN 52 Wijz. Voorbereiding en Beheer L 4.200                 

BWN 54 Budgetwijzigingen Facilitair L -16.700              

BWN 55 Budget van 509040 naar 507410 L -50.000              

BWN 56 Adm wijz april 2021 L -5.600                

BWN 58 Cor budget van loon naar publicatiekosten JZ L 32.400               

BWN 62 Eerste TURAP 2021 exploitatie L 1.383.600           

BWN 62 Eerste TURAP 2021 exploitatie B -74.600              

BWN 64 FMF's mei 2021 L -51.000              

BWN 67 Stelpost indicatie L -122.600            

BWN 69 Budget van 509040 naar 507410 L -42.000              

BWN 71 Wijzigingen FMFs juli 2021 L -25.000              

BWN 72 Overheveling beveiligingsbudget naar Facilitair L 97.200               

BWN 75 Overheveling binnen_504160 L 12.000               

BWN 77 Budget overheveling van 509040 naar 507410/505500 L 34.500               

BWN 79 Budget verschuivingen BAR september L -81.000              

BWN 80 Aanpassen rente omslag L 25.800               

BWN 82 Tweede TURAP 2021 exploitatie L 135.700              

BWN 82 Tweede TURAP 2021 exploitatie B 1.100                 

BWN 83 Budget verschuivingen FMF september L -33.300              

BWN 86 Correctie budget VTH software L 42.500               

BWN 88 Budgetoverheveling software L -2.400                

BWN 92 Budgetverschuivingen december L -42.700              

BWN 94 Verdeling Gidsbudget Maatschappij L -64.600              

BWN 99 Wijziging TL begroting 2021 correctie B 780.000              
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0 Bijdrage

0 Lasten -                    -                    -                    

0 Baten -74.250.400    -7.593.900       -81.844.300    

0

BWN 0 Primitieve begroting B -73.816.600        

BWN 42 Budgetclaims 2021 B -433.800            

BWN 16 Gevolgen 1e TURAP 2020 B -743.600            

BWN 26 Gevolgen 2e TURAP 2020 B -804.100            

BWN 62 Eerste TURAP 2021 exploitatie B -4.531.000          

BWN 81 Correctie openingstijden BD B 50.000               

BWN 82 Tweede TURAP 2021 exploitatie B -1.565.100          



 
74 

 

Bijlage Gewijzigde gemeentelijke bijdragen op basis van de tussenrapportages 

Op bladzijde 53 is een kort staatje opgenomen met het verloop van de gemeentelijke bijdragen in 
2021. In dat staatje zijn opgenomen: 

1. de bedragen uit de primitieve begroting, 
2. de mutaties op basis van de tussenrapportages en  
3. de bedragen na wijziging. 

 
In onderstaand overzicht zijn de bij 2. genoemde mutaties op de gemeentelijke bijdragen in de 
tussenrapportages uitgeschreven. Dit gaat in eerste instantie om de mutaties uit de twee 
tussenrapportages van 2021, maar ook om de structurele mutaties uit de twee tussenrapportages 
van 2020.  
De structurele mutaties uit de tussenrapportages 2020 zijn ook van belang want die waren niet 
verwerkt in de primitieve begroting 2021. Dat komt door de - chronologisch gezien - onlogische 
volgorde van de P&C-cyclus van de GR BAR. De begroting voor het jaar 2021 werd al in het eerste 
kwartaal van het jaar van 2020 opgesteld. En dat is eerder dan de tussenrapportages over het 
lopende dienstjaar 2020 werden gemaakt.  
Dat de begroting zo vroeg in het jaar wordt opgesteld komt door de termijnen die daarvoor zijn 
gesteld in de Wet gemeenschappelijke regelingen voor de te volgen zienswijzeprocedure: voor 15 
april verzending naar de deelnemende gemeenten. 
 

Nr Omschrijving I/S Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk Totaal 

   Oorspronkelijke begroting 2021             29.107.800             15.004.600             30.138.000             74.250.400  

         

  1e tussenrapportage 2020       

1 Loonkosten - periodieken S 100.100 52.100 104.600                 256.800  

2 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg S 20.000 60.000 50.000                 130.000  

3 Medewerker begraafplaatsen S 21.600 11.300 22.600                    55.500  

4 Lease twee voertuigen riolering S 29.300 15.200 30.500                    75.000  

5 Verbeterplan team belastingen Ridderkerk S   24.000                    24.000  

7 Bijstelling budget BOA biketeam 
Barendrecht 

S -45.400                    -45.400  

8 Lokaal Veiligheidsarrangement 
Barendrecht 

S 30.000                      30.000  

10 Project ongeregistreerd grondgebruik in 
Albrandswaard 

S  75.000                     75.000  

11 Beleidsplan ‘Afval en Grondstoffen 2019-
2023 Albrandswaard' - Handhaving S 

 30.000                     30.000  

12 BOA biketeam Ridderkerk  S   59.700                    59.700  

15 Diverse kleine mutaties S   53.000                    53.000  

         

  2e tussenrapportage 2020       

2 Vervallen taakstelling team APV i.v.m. 
digitalisering APV-proces 

S 29.500 15.400 30.800                    75.700  

5 Hondenuitlaatplaatsen Barendrecht S 30.000                      30.000  

10 Regisseur statushouders  S 30.000 15.000 30.000                    75.000  

11 Project GIDS Sociaal Domein S 70.000 35.000 70.000                 175.000  

12 Inwerkingtreding Omgevingswet 
 
 
 
 

S 100.000 85.000 112.000                 297.000  
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Nr Omschrijving I/S Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk Totaal 

13 Kadernota / begroting 2021 Ridderkerk:       

a camerahandhaving urgente locaties 
vrachtwagen parkeren 

S   23.000                    23.000  

b tijdelijke formatie uitvoering VTH-taken 
WABO-inspecteur 

I   94.400                    94.400  

15 Diverse kleine mutaties  S                     18.500  15.500                    34.000  

         

  1e tussenrapportage 2021       

1 Loonkosten - periodieken S                 140.900                     73.600  147.300                 361.800  

2 Loonkosten - werkgeverspremies S                    49.800                     26.000  52.100                 127.900  

3 Twee communicatieadviseurs thema 
energie 

I                    56.500                     29.500  59.000                 145.000  

4 Ondersteuning gedupeerden 
toeslagenaffaire 

I                    43.700                     14.200  34.800                    92.700  

5 Implementatie Omgevingswet:       

a Herstel ramingen 2e tussenrapportage 
2020 

S                      6.800                   -30.000                    -23.200  

b Bijstelling budget I                    54.700                     28.600  57.200                 140.500  

6 Regeling Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK)  

I                    27.500                     13.700  27.500                    68.700  

7 Uitvoeringsplan Informatieveiligheid en 
Privacy 

I                    78.000                     40.600  81.400                 200.000  

8 Dashboard Dienstverlening I                    10.000                       5.200  10.600                    25.800  

9 Optimalisatie fiscale beheersing 2021 - 
2022 

I                    32.600                     39.600  22.800                    95.000  

10 Uitbreiding Arbo-budget  I                    11.700                       6.100  12.200                    30.000  

11 KCC-taken naar NV BAR Afvalbeheer S                  -13.300                      -6.900  -13.800                  -34.000  

12 Telefoonkosten en datacommunicatie S                    28.100                     14.700  29.400                    72.200  

13 Digitalisering  bouwdossiers I                    24.300                     31.400  58.500                 114.200  

14 Bibob-coördinator S                    28.000                     12.000                      40.000  

15 Bestuurlijk communicatieadviseur 
Barendrecht 

I                    30.000                       30.000  

16 Uitwerkingsbesluit bestemmingsreserve 
Verkeers- en sociale veiligheid  
Barendrecht I                    94.400                       94.400  

17 Plan Verkeers- en Sociale Veiligheid 
Barendrecht 

S                    40.000                       40.000  

18 Medewerker cameratoezicht Barendrecht I                    50.000                       50.000  

19 Twee extra BOA's  Barendrecht I                 114.000                    114.000  

20 Woonzorgopgave voor Barendrecht I                    57.800                       57.800  

21 Besparing bij Bureau 
Bestuursondersteuning Barendrecht 

S                  -45.000                     -45.000  

22 Uitvoering collegebesluit ‘Incidentele inzet 
VTH taken 2021’ Albrandswaard I                  132.000                   132.000  

23 Eén extra BOA Albrandswaard S                     60.000                      60.000  

24 Tijdelijke vervanging gemeentecontroller 
Ridderkerk 

I   65.000                    65.000  

25 Aframing budget Camerahandhaving 
urgente locaties vrachtwagen parkeren 
Ridderkerk S   -23.000                  -23.000  

26 Mobiliteitsplan Ridderkerk S   40.000                    40.000  

27 Opstellen woonzorgvisie Ridderkerk I   55.200                    55.200  
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Nr Omschrijving I/S Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk Totaal 

28 Coördinator Onderwijsachterstandenbeleid  
(budgetneutrale mutatie: lasten en baten 
beide € 74.600)  S  -   -  - -  

* Brandzaken / Coronakosten (mutaties 29-
42): 

      

29 Budget communicatie 2021 I                    28.600                     15.000  29.900                    73.500  

30 Inhuur Team HR-Advies en Ontwikkeling I                    21.600                     11.300  22.600                    55.500  

31 Inhuur Back Office voor verkiezingen I                    45.900                     24.000  47.900                 117.800  

32 Inhuur Klanten Contact Centrum  I                    19.500                     10.200  20.300                    50.000  

33 Extra inzet schuldenproblematiek I                    13.600                       7.100  14.300                    35.000  

34 Inhuur Team Schulddienstverlening / 
Leerplicht / KCC 

I                    17.100                       9.000  17.900                    44.000  

35 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers (Tozo) 

I                 121.900                     54.200  94.800                 270.900  

36 Heroriëntatiegesprekken Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers (Tozo) I                    43.800                     19.500  34.100                    97.400  

37 Inhuur Team Beleid & Ontwikkeling Sociaal 
Domein 

I                    32.800                     17.200  34.300                    84.300  

38 Extra inhuur tijdelijke inzet vergunning 
coördinatoren Team 
Omgevingsvergunningen en Team Wabo-
toezicht en Juridische Handhaving I                    93.900                     49.000  98.100                 241.000  

39 Toename omgevingsvergunningen en 
personele uitval Team 
Gebiedsontwikkeling & Haalbaarheid I                    32.700                     17.100  34.200                    84.000  

40 Toename omgevingsvergunningen Team 
Omgevingsvergunningen 

I                    19.500                     10.200  20.300                    50.000  

41 Toename vergunningaanvragen in 
ruimtelijke keten bij Verkeer en Milieu I                    29.200                     15.300  30.500                    75.000  

42 Inhuur van BOA's voor handhaving 
coronamaatregelen 

I                    46.000                     46.000  46.000                 138.000  

43 Jaaroverschrijdende projecten:       

a Implementatie omgevingswet I                 134.800                     70.100  140.700                 345.600  

b Uitvoeringsplan Fiscale Control I                    14.600                       7.600  15.300                    37.500  

c Project GIDS I                 144.000                     75.000  150.400                 369.400  

d Strategische Personeelsplanning (SPP)  I                    85.000                     44.200  88.800                 218.000  

44 Diverse kleine mutaties  I/S                      5.100                       3.600  8.400                    17.100  

         

  2e tussenrapportage 2021       

1 Digitale toegankelijkheid S                    22.400                     11.200  22.400                    56.000  

5 Urgentieaanvragen woningen S                    13.400                       7.000  14.000                    34.400  

6 Lokaal zorgnetwerk Barendrecht S                    49.000                       49.000  

7 Gastpersoon 't Plein Barendrecht I                    25.000                       25.000  

8 Beveiliging S                    13.600                       7.100  14.300                    35.000  

9 Informatie & Automatisering - software S                    39.000                     20.300  40.700                 100.000  

10 Informatie & Automatisering - licenties S                    39.900                     20.800  41.700                 102.400  

11 Informatie & Automatisering - E-diensten S                    19.500                     10.200  20.300                    50.000  

12 Onregelmatigheidstoeslag BOA's  S                    45.000                     18.000  31.500                    94.500  

13 Project digitaliseren bouwdossiers 
(Barendrecht) 

I                    48.700                       48.700  

14 Woonzorgopgave Albrandswaard I                     30.000                      30.000  
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Nr Omschrijving I/S Barendrecht Albrandswaard Ridderkerk Totaal 

* Brandzaken / Coronakosten (mutaties 19-
24): 

                               

19 Back Office- meerkosten huwelijken en 
naturalisaties 

I                    32.600                     17.000  34.100                    83.700  

20 Inhuur Klant Contact Centrum 1  - 
vervanging met  COVID-19 uitgevallen 
medewerker I                    10.500                       5.500  11.000                    27.000  

21 Wijkteams - urgente casuïstiek  I                    23.300                     23.300  23.300                    69.900  

22 Klant Contact Centrum Maatschappij - 
extra capaciteit voor toegenomen 
telefoongesprekken I 

                   38.900                     17.300  30.200                    86.400  

23 Inhuur BOA's voor handhaving 
coronamaatregelen - middelen terug naar 
gemeenten I                  -46.000                   -46.000  -46.000                -138.000  

24 Uitvoeringskosten Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig onder- 
nemers (Tozo) van de gemeenten naar de 
GR BAR I 

                329.400                  154.300  283.300                 767.000  

25 Verzamelpost diverse kleine mutaties  i/S                    42.900                          200  1.000                    44.100  

         

  Administratieve begrotingswijzigingen        

81 Openingstijden gemeentehuis Barendrecht 
(van 3 naar 2 avonden) 

S                  -50.000                     -50.000  

         

   Begroting na wijziging          32.090.100       16.709.200       33.044.900       81.844.200  
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Bijlage Coronarapportage 2021 GR BAR 

Omschrijving cluster/team Begroot Werkelijk saldo 

Directie                         -                       -400                 -400  

Uitvoering                         -               -150.800         -150.800  

Uitvoering                         -                 -43.100            -43.100  

Maatschappij 2                35.000               -42.400              -7.400  

Maatschappij 2              100.000                          -             100.000  

Team Verstedel., Ondern- en Verblijfsklimaat                50.000               -72.800            -22.800  

Team Verkeer en Mobiliteit                25.000               -66.400            -41.400  

Team Gebiedsontwikkeling haalbaarheid                84.000               -20.700             63.300  

Team WABO-toezicht en Juridische handhaving                61.000               -92.500            -31.500  

Team Omgevingsvergunningen              230.000             -226.200                3.800  

Team BOA                         -                 -14.000            -14.000  

Team Reiniging                         -                 -14.400            -14.400  

Team Begraafplaatsen                         -               -169.400         -169.400  

Team KCC1 / webcare                77.000             -121.100            -44.100  

Team Backoffice              201.500             -161.900             39.600  

Team Frontoffice                         -                 -15.500            -15.500  

Team Frontoffice                         -                       -300                  -300  

Team Communicatie                73.500               -53.500             20.000  

Team HR-Advies en Ontwikkeling                55.500               -61.200              -5.700  

Team Informatiebeheer                         -                       -100                  -100  

Team Operatie en Diensten                         -               -116.000         -116.000  

Team Wijkteam 1 en 2 Barendrecht                81.725             -107.100            -25.300  

Team Administratie Uitkeringen                  6.800                          -                  6.800  

Team Administratie Uitkeringen              463.900             -400.000             63.900  

Team Wijkteam Albrandswaard                53.810               -75.300            -21.500  

Team Beleid en Ontwikkeling Sociaal Domein              169.300               -72.100             97.200  

Team Wijkteam Ridderkerk 1                61.065                          -               61.100  

Team Wijkteam Ridderkerk 2                23.300             -105.300            -82.000  

Team Werkorganisatie Maatschappij                         -                       -200                  -200  

Team Inkomen / Poort              130.200             -103.400             26.800  

Team Inkomen / Poort                68.700             -135.400            -66.700  

Team Participatie Barendrecht / Albrandswaard                32.000               -21.700             10.300  

Team Participatie Barendrecht / Albrandswaard                97.400               -90.000                7.400  

Team SDV / Leerplicht / KCC              200.400             -144.700             55.700  

Hulpkpl. Kantoorbenodigdheden                         -                    -8.800              -8.800  

Hulpkpl. Kantoorbenodigdheden Facility-Services                         -                       -200                  -200  

Hulpkpl. Kantoorbenodigdheden I-Services                         -                            -                         -    

Hulpkpl. ICT benodigdheden                         -                 -35.100            -35.100  

Hulpkpl. Informatiemanagement                         -                 -21.200            -21.200  

Hulpkpl. Bedrijfsmiddelen                         -                       -800                  -800  

Totaal          2.381.100         -2.764.000         -382.900  
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Controleverklaring van de onafhankelijke accountant  
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