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Geachte heer/mevrouw, 

Op 21 juni 2011 heeft onze gemeenteraad de Voorjaarsnota 2012 vastgesteld. In deze 
nota hebben wij onze raad keuzes voorgelegd die gemaakt moeten worden voor de 
verdere beleidsinhoudelijke richting van de gemeente Albrandswaard. 

Samenwerking in de brede zin van het woord is een belangrijk thema in onze 
Voorjaarsnota. Het uitgangspunt daarbij is dat samenwerking primair gaat om het 
versterken van de kwaliteit en de continuïteit zodat wij onze ambitie tot zelfstandigheid 
kunnen waarmaken. Wij verliezen daarbij niet uit het oog dat samenwerking ook een 
stuk efficiency met zich moet meebrengen. 

Uit de bijdragen van de fracties tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota bleek dat 
onze raad de samenwerkingsinitiatieven van de afgelopen jaren van harte ondersteunt. 
Sterker nog, door middel van een tweetal moties (bijgevoegd) hebben zij ons en de 
gemeenten Barendrecht en Ridderkerk aangemoedigd om nog meer vaart te zetten 
achter de BAR samenwerking. 

Overig: 

(alleen volgens afspraak) 

Maandag t/m vrijdag: 

09.00-16.30 uur 
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Wij zijn blij met de welgemeende aansporing van onze raad om samen met de 
gemeenten Barendrecht en Ridderkerk vorm te geven aan de samenwerking die wij 
enkele jaren geleden zijn gestart en zien uit naar de bijeenkomst van de drie raden op 
14 september 2011. 

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaardj. 
de secceiafiSA de burgemeest 

mr. Harafd M. Bergmann 
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Motie 
'BAR-samenwerking' 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen pp 21 juni 2011, 

Overwegende dat, 
o Gemeenten in Nederland, gezien de huidige financiële en economische situatie, 

voor grote en ingrijpende bezuinlgingsopgaven staan; 
o De regering voornemens is de WGR+-regeling af te schaffen en daarmee de 

Stadsregio Rotterdam op te heffen; 
o De WGR+ gebieden rond Rotterdam en Den Haag nieuwe plannen hebben tot een 

metropoolregio; 
o De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze ontwikkeling 

welwillend heeft benaderd; 

Is van mening dat, 
o gezien deze overwegingen de samenwerking tussen de gemeenten Barendrecht, 

Albrandswaard en Ridderkerk van steeds groter belang wordt; 
o zonder een intensievere samenwerking in BAR-verband, de kwaliteit van de 

dienstverlening aan de inwoners van Albrandswaard onvoldoende kan worden 
gewaarborgd; 

o Zonder een intensievere samenwerking in BAR-verband, de zelfstandigheid van de 
gemeente Albrandswaard in de toekomst komt meer en meer onder druk zal 
komen te staan; 

« Een intensievere samenwerking in BAR-verband verder zal moeten gaan dan 
alleen de bedrijfsvoering, maar zich met name zal moeten richten op strategische 
positionering, beleidsontwikkeling, veiligheid en het beheer van verhardingen en 
groen; 

a een integratie van (delen van) de gemeentelijke organisaties van de 3 gemeenten 
moet worden onderzocht en verkend; 



Draagt het College op 
• het standpunt in deze van de gemeenteraad van Albrandswaard kenbaar te 

maken bij de raden en colleges van de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk; 
o de intensievere samenwerking, zoals bedoeld in deze motie, als speerpunt van 

beleid te nemen en derhalve actief op te pakken in de richting van de colleges van 
de gemeenten Barendrecht en Ridderkerk; 

o in BAR-verband de integratie van (delen van) de gemeentelijke organsiaties van 
de 3 gemeentente onderzoeken; 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Fractie EVA 
Z 

Fractie Partli van de A r b e i d t 

S.E.M 
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Motie 
'Onderzoek Regionale Rekenkamer BAR-gemeenten' 

De gemeenteraad van Albrandswaard, in vergadering bijeen op 21 juni 2011, 

Constaterende dat, 

• De samenwerking tussen de BAR-gemeenten de komende jaren dieper gestalte 

moet krijgen; 

• ledere gemeente afzonderlijk een Rekenkamer(functie) bekostigt; 

Overwegende dat, 

• in het algemeen veel van de door Rekenkamers gedaan onderzoek op dezelfde 

onderwerpen gericht is geweest; 

• een samenwerking van de BAR-gemeenten in een gezamenlijke 

Rekenkamer(functie) kan zorgdragen voor cintinuering van de kwaliteit van de 

onderzoeken, tegen minder kosten; 

I s van mening dat, 

• het wenselijk is te onderzoeken of de Rekenkamers/Rekenkamercommissies van 

de gemeenten Barendreccht, Albrandswaard en Ridderkerk kunnen fuseren; 

Draagt het Presidium op, 

• Bij de partners binnen BAR-verband de wenselijkheid vanuit Albrandswaard van 

van een dergelijke fusie kenbaar te maken; 

• Onderzoek te (laten) doen naar de wijze waarop een dergelijke fusie zou kunnen 

worden bewerkstelligt, dit in samenwerking met de Presidia van Barendrecht en 

Ridderkerk. 

• De uitkomsten van dit onderzoek voor het einde van dit kalendenaar aan de raad 

voor te leggen; 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Fractie Partij van de Arbeid-AJfifandswaard 
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