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Geachte heer/mevrouw, 
 
Op 14 september jl. bent u tijdens een BAR-radenbijeenkomst bijgepraat over de 
actuele ontwikkelingen rond de BAR-samenwerking. De samenwerking gaat een 
nieuwe fase in en de ontwikkelingen gaan snel. Tijdens de bijeenkomst hebben de 
raadsleden aangegeven nauwer bij de discussies en ontwikkelingen te willen worden 
betrokken. Wij begrijpen dit goed, zeker omdat in Albrandswaard ook gewerkt wordt 
aan de omvorming tot regiegemeente. Wij nodigen u dan ook van harte uit om samen 
met ons college op 30 november a.s. verder te discussiëren over de samenwerking in 
relatie tot de wens om te komen tot een regiegemeente. In deze brief doen wij u een 
voorstel voor de invulling van deze avond. 
 
In een memo die wij onlangs aan u hebben gestuurd hebben wij u geïnformeerd over 
de keuze die Albrandswaard wil maken om zich te ontwikkelen tot een regiegemeente. 
Een regiegemeente bepaalt zich tot haar kerntaak en dat is sturen en beslissen in 
strategische en tactische zaken. Uitvoerende taken doet zij met anderen. Wij zien de 
BAR samenwerking in dit kader als een optie met veel kansen en ook een die aansluit 
bij de wens van Albrandswaard om in de toekomst een autonome en bestuurskrachtige 
gemeente te blijven. Ook ligt het in het verlengde van uw besluit in 2009 over het 
Koersdocument “BAR-goed” om in samenwerking met andere gemeenten tot een 
gemeenschappelijke taakuitvoering te komen.  
 
Op dit moment zijn wij bezig met een volgende versie van de notitie Albrandswaard 2.0 
waarin wij een meer concreter beeld schetsen van de werking van een regiegemeente. 
Op 30 november praten wij hier graag met u over verder. 

De leden van de gemeenteraad van Albrandswaard. 
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Tijdens de bijeenkomst in september in Ridderkerk is u door de 
gemeentesecretarissen een model gepresenteerd dat gebaseerd is op de 
ontwikkelingen die zich voordoen in de gezondheidszorg. Op die avond en ook daarna, 
hebben we van u diverse vragen en opmerkingen gehoord. De behoefte is geuit aan 
een vervolg op het BAR-koersdocument; een nader uitgewerkte visie op de 
samenwerking.  
 
De raad van Ridderkerk heeft aangegeven om daar eerst binnen de eigen raad nader 
over te willen praten. Wij begrijpen deze wens en in overleg met de stuurgroep BAR 
stellen wij voor om alle drie de raden eerst in eigen huis, met hun colleges in gesprek 
te laten gaan over hun visie op de samenwerking in relatie tot autonome 
ontwikkelingen. Rekeninghoudend met de drukke agenda’s stellen wij voor daarvoor 
de voor de BAR-markt gereserveerde datum van 30 november a.s. te gebruiken.  
 
Het idee is dat iedere raad het gesprek over de visie voert aan de hand van een notitie 
waarin aangeven wordt hoe de drie colleges aankijken tegen het vervolg van de 
samenwerking. Deze notitie is in voorbereiding en wij zullen deze tijdig aan u 
toezenden. 
De volgende vraagstukken krijgen in ieder geval een plaats in de notitie:  
- (Hoe) leidt deze vorm van samenwerking tot behoud van autonomie? Wat verstaan 

we onder autonomie? Leidt samenwerken niet tot verlies aan autonomie? 
Bijvoorbeeld omdat er vanuit efficiënt werken druk ontstaat om beleid te 
harmoniseren. Of omdat de stap naar een “BAR-gemeente” vanuit dergelijke vorm 
van samenwerking heel klein is? 

- Hoe gaan we om met eigen beleidsvrijheid in de samenwerking? Wat betekent dat 
en hoe is die te borgen? 

- (Hoe) leidt dit tot vergroting van de bestuurskracht? Is deze maat (circa 120.000 
inwoners) en deze vorm wel het meest efficiënt en effectief? 

- Hoe ziet de sturing vanuit de raad er in deze vorm van samenwerking uit?  
- Wat zijn de nadelen van dit samenwerkingsmodel en (hoe) zijn die op te lossen? 

Eventueel: welke andere modellen zijn er ook en wat zijn daar de voors en tegens 
van? 

- Hoe gaan we om met investeringen en verrekeningen? Wat als er voor het 
gezamenlijk belang in één gemeente flink geïnvesteerd moet worden? Wat als een 
gemeente ‘alvast’ besparingen van de samenwerking inboekt? 

 En voor het proces van totstandkoming: 
- Hoe willen de raden op gelijke wijze geïnformeerd worden over het verdere verloop 

en hoe willen zij verder worden betrokken bij dit proces? Zou de tijdens de BAR-
radenbijeenkomst genoemde BAR-commissie hierin een rol kunnen spelen? 
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Wij nodigen u uit om bovenstaand rijtje aan te vullen met die onderwerpen 
waarover u het graag op 30 november a.s. wilt hebben. U kunt uw opmerkingen of 
aanvullingen uiterlijk 30 oktober a.s. doorgeven aan de griffier. Alle reacties zullen 
wij verwerken in één document dat als onderlegger kan dienen voor uw discussie 
op 30 november a.s. 
 
Wij hopen dat wij met dit voorstel tegemoet komen aan uw wens om meer 
betrokken te zijn bij de samenwerking. De toekomst van onze gemeente vraagt om 
een zorgvuldige afweging van de samenwerkingskoers. Daar gaan we graag 30 
november a.s. met u over in gesprek. 

 
Met vriendelijke groet, 
namens de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

 
Hans Cats mr. Harald M. Bergmann 
 
 
 


