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MOTIE: Albrandswaard staat voor de BAR-organisatie

De raad van de gemeente Albrandswaard in vergadering bijeen d.d. 6 juli 2021.

Constaterende dat:

• in de gemeenten Ridderkerk en Barendrecht voor hun raadsvergaderingen van 6 juli 2021
moties zijn aangekondigd over de toekomst van de BAR-organisatie;
Deze moties oproepen tot een onderzoek om de BAR-samenwerking te herzien dan wel te
ontmantelen;

•

Overwegende dat:

• Na een intensieve voorbereiding in 2012/2013 de ambtelijke fusie tussen Barendrecht,
Albrandswaard en Ridderkerk is gerealiseerd;

Albrandswaard met een robuuste ambtelijke organisatie het in 2012 genomen besluit om als
regiegemeente te gaan werken, kan waarmaken;
De kwalitatief hoogwaardige, robuuste en efficiënte ondersteuning door de BAR-organisatie
bijdraagt aan de bestuurskracht van onze gemeente;
De raad van Albrandswaard veel waardering heeft voor de inzet van de medewerkers van de
BAR-organisatie, voor de prestaties die zij leveren voor de drie gemeenten en de groei en
ontwikkeling die tot op de dag van vandaag door de organisatie als geheel, zowel als de
individuele medewerkers binnen de organisatie, wordt doorgemaakt;

•

•

•

Voorts overwegende dat,
• De BAR-samenwerking het voortbestaan van Albrandswaard, en daarmee ook van

Barendrecht en Ridderkerk, als zelfstandige gemeente waarborgt;

De moties in Barendrecht en Ridderkerk oproepen tot studies die een sterke beperking of
beëindiging van de ambtelijke samenwerking in de BAR-organisatie tot doel hebben;
Het aannemen van deze moties in Barendrecht en Ridderkerk het voortbestaan van de BAR,
en daarmee dat van Albrandswaard zowel als dat van Barendrecht en Ridderkerk als
zelfstandige gemeenten in directe discussie brengt;

Er in beide genoemde gemeenten op aan wordt gestuurd om de resultaten van deze studies
nog voor de komende gemeenteraadsverkiezingen te presenteren;

Het indienen van deze moties tot grote onrust leidt bij de medewerkers van de BAR;

•

@

•

•

Is van mening dat
• Er op dit moment geen enkele reden noch aanleiding is dergelijke onderzoeken naar de BAR-

samenwerking te doen;
De indienende partijen in zowel Ridderkerk als Barendrecht ruim twee jaar de tijd hebben
gehad vervolgstappen te initiëren naar aanleiding van het in 2019 verschenen Berenschot-
rapport en zij dit allen hebben nagelaten;
De moties daarom niet los kunnen worden gezien van de gemeenteraadsverkiezingen in maart

2022; Motie (rom.cijfer): X_
Voor

•

•
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•
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•

Het laakbaar is dat de BAR-organisatie, inclusief de medewerkers van de BAR, bewust
wederom inzet worden gemaakt van de verkiezingen puur gericht op electoraal gewin;
Het gezamenlijke, fundamentele belang van bestuurlijke continulteit en stabiliteit zoals die nu

al jaren binnen de BAR-organisatie bestaat, nooit onderdeel mag worden van
verkiezingsretoriek;

De discussie over het optimaliseren van de samenwerking binnen de BAR, inclusief het al dan
niet uitvoeren van onderzoeken, daarom pas kan plaatsvinden nä de
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022;

Roept
•

het college op om:

De waardering die de raad van Albrandswaard met deze motie uitspreekt over het werk en de
inzet van de medewerkers van de BAR-organisatie over te brengen aan de directie en de
medewerkers van de BAR-organisatie;
Te gaan staan voor de ondersteuning en kwaliteit zoals die nu door de BAR-organisatie en haar
medewerkers wordt geleverd en deze binnen deze discussie krachtig te verdedigen;
Binnen het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de BAR niet in te stemmen met het

doen van welk onderzoek dan ook naar de toekomst van de BAR-organisatie voor maart 2022;
Als college géén medewerking te verlenen aan onderzoeken naar de toekomst van de BAR-
organisatie wanneer hiertoe verzoeken komen vanuit de gemeente Barendrecht en Ridderkerk
individueel dan wel gezamenlijk;

•

•

•

En gaat over tot de orde van de dag,
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