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Ridderkerk, 

Onderwerp: Standpunt BAR-samenwerkinq raad Ridderkerk 
7 FEB 2012 

Geachte raadsleden, 

In aansluiting op uw bovenvermelde brief doen wij u hierbij toekomen het verslag van de door de 
raad van Ridderkerk gevoerde discussie over de BAR-samenwerking op 6 december 2011. 

Voor eventueel onderling overleg over de resultaten wachten wij de suggesties van de Stuurgroep 
BAR verder af. 

Een brief met gelijke strekking hebben wij ook gestuurd aan de raad van Barendrecht. 

Hoogachtend, 
Het Presidium, 
de griffier, 

. van Straalen 

de voorzitter, 
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Datum: 27 december 2011 

Verslag van de op 6 december 2011 in de raadzaal van het gemeentehuis gehouden besloten bijeenkomst 
tussen raads-, burger-, college- en directieleden van de gemeente Ridderkerk. 
Ondenwerp: BAR-samenwerking. 

De voorzitter, mevrouw A. Attema, opent de bijeenkomst en geeft kort de aanleiding daarvan weer. De raad 
heeft tijdens de raadsconferentie naar aanleiding van de BAR-bijeenkomst op 14 september 2011 de behoefte 
geuit om in eigen kring de BAR-samenwerking, de doorontwikkeling daarvan en de betrokkenheid van de raad 
te bespreken. Ter voorbereiding heeft het college een oplegnotitie toegestuurd, met daarbij gevoegd 16 
stellingen, die door de griffiers, op basis van de door de raadsleden aangedragen bespreekpunten zijn 
bedacht. Door de dames D. Koen, A. Ripmeester en de heer H. van der Graaft is een voorstel voor de 
vorming van een BAR-commissie ex artikel 84 van de Gemeentewet ingediend. Dit voorstel zal bij de 
behandeling van de stellingen worden meegenomen. Het college hoopt van de raad aan het eind van de 
avond een aantal kaders en opdrachten mee te krijgen, waarmee de BAR-samenwerking doorontwikkeld kan 
worden. 

Vervolgens presenteert de gemeentesecretaris, mevrouw Nienhuis, wat er sinds 14 september jl. is gebeurd 
en geeft zij in een beknopt overzicht de stand van zaken van BAR-projecten weer. 
Mevrouw Ripmeester vraagt of er al een point of no return is bereikt of gepasseerd. Dat is niet het geval, maar 
dat punt nadert snel. De heer Smit vraagt of de gemeente Albrandswaard kan gaan shoppen op de markt en 
daarbij de beide andere gemeenten voorbij lopen. Dat is niet het geval. Steeds zal bij 
samenwerkingsvoorstellen gekeken worden of het voor de drie gemeenten gezamenlijk voordelig is om op dat 
specifieke terrein samen te werken. De vergelijking met de markt zal steeds worden gemaakt. Onder de 
streep moet de samenwerking voor de drie gemeenten voordeel opleveren. Dat kan betekenen dat één van 
de gemeenten bij een bepaald onderwerp geen voordeel behaalt en de andere twee wel. Er zal dan ook een 
financiële administratie/verrekening moeten worden bijgehouden. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om hier 
een uitgebreide systematiek op los te laten. Vervolgens vraagt de heer Smit of (gezien het ziekenhuismodel) 
er specialismen gekoppeld kunnen worden aan Barendrecht en Ridderkerk. Het antwoord luidt: ja en dat 
wordt in de komende periode verder onderzocht en uitgewerkt. Naar de mening van mevrouw Ripmeester 
betekent dit dat er in de drie gemeenten op een bepaalde manier regie gevoerd moet worden, waarbij er in 
Albrandswaard geen back-office wordt ingericht. De heer Japenga stelt dat de doelstellingen uit het BAR-
koersdocument nog steeds van kracht zijn. Mevrouw Nienhuis beaamt dit en geeft aan dat de lopende 
onderzoeken aan de hand van die zeven doelstellingen worden uitgevoerd. Vervolgens wordt in groepen 
uiteengaan, die aan de hand van de genoemde stellingen verder zullen discussiëren. Na afloop van die 
discussie wordt plenair teruggekoppeld, want iedere groep neemt een aantal stellingen voor haar rekening. 

töti 

A. De bestuurlijke samenwerking 
1. Samenwerking in BAR-verband is noodzakelijk 

om onze zelfstandigheid als gemeente te 
behouden. 

Ja, samenwerking is de manier om als gemeente 
zelfstandig te blijven. 

Ik vertrouw mijn BAR-partners volledig. Is 
vertouwen een noodzaak en voorwaarde? 
Wanneer vertrouwen we elkaar en wat is 
daan/oor nodig? Waar liggen onze 
zorgpunten? 

Vertrouwen is een voorwaarde voor 
samenwerking. Dat zou vastgelegd moeten 
worden in een vervolg op het koersdocument. Het 
gaat ook om elkaar leren kennen, bijvoorbeeld 
elkaar vaker treffen. 

Samenwerking betekent ook samenwerken op 
bestuurlijke thema's. Waarom eigenlijk en om 
welke thema's zou het kunnen gaan (type/aard 
of concreet: economie, strategische visie 
etc?)? Bent u daarbij bereid met één 
bestuurlijke stem op te treden en wat betekent 
dat bestuurlijk en politiek? Zijn er 
voorwaarden? Bent u bereid daan/oor iets in te 
leveren? 

De samenwerking moet bij voorkeur ambtelijk 
plaatsvinden. Er zijn geen thema's die op 
voorhand al afvallen. Indien bestuurlijk wordt 
samengewerkt, moet vooraf duidelijk zijn wat het 
gezamenlijke standpunt is. De raad wil een 
totaalplaatje, zodat duidelijk is waar we inleveren 
en waar we winst maken. Op die manier kan een 
raadslid uitleggen waarom soms met verlies 
genoegen wordt genomen. Een voorstel moet 
gepaard gaan met een businesscase. 

4. Het proces tot samenwerking is nu zo ver dat 
het gewenst is nu de stip op de horizon te 

Het ziekenhuismodel spreekt aan, waarbij de 
echte stip is het behoud van zelfstandigheid 
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bepalen. Wat verstaat u onder zo'n stip? 
Waarom is het gewenst? Wat is die stip dan? 

binnen de samenwerking. 

Zoeken we een gemeentelijke partner, dan 
zoeken we eerst de samenwerking met de 
andere twee BAR-gemeenten en zo nodig 
kijken we gedrieën of we gezamenlijk naar een 
nog groter bestuurlijk samenwerkingsverband 
moeten kijken. 

BAR is de basis en als groter nodig is, dan samen 
opschalen. 

De raden stellen de kaders voor de 
doorontwikkeling van de BAR-samenwerking. 
Waar gaat de raad over en waar het college? 
Welk vertrouwen en welke vrijheid krijgt het 
college in het proces. Hoe leggen wij dit vast 
en hoe monitoren wij het proces? 

Ja. De raad moet wel actiever zijn en zaken 
vaststellen. Binnen de kaders heeft het college 
vrijheid van handelen. De raad monitort de 
ontwikkelingen. Het is een illusie datje alles van 
tevoren kunt vastleggen. Het gaat om een proces 
waarin je niet alles kunt weten. Het gaat om de 
grote lijn. Als iets afwijkt van eerdere aannames 
moet hiervan geen politieke verhaal gemaakt 
worden. Winst is niet alleen geld, ook 
deskundigheidsbevordering en vermindering van 
kwetsbaarheid is winst. 

7. Dat het eigen college en de eigen collegeleden 
bestuurlijk en politiek verantwoordelijk blijven 
als rond thema's met één stem wordt 
gesproken en organisatieonderdelen op 
afstand worden gezet, is een illusie. 

Eigen collegeleden blijven verantwoordelijk. 

8. Samenwerking betekent dat we (bestuurders 
en raadsleden) over de eigen schaduw heen 
moeten springen. Makkelijk gezegd, maar wat 
verstaat u er onder en bent u daartoe bereid.? 

Ja, maar als het principiële kwestie betreft, dan zal 
de raad zich soms afwijkend opstellen. 

B. Inwoners 
9. De effecten van de BAR-samenwerking 

moeten zichtbaar zijn voor de burgers. 
Wat mogen onze inwoners van de 
samenwerking verwachten? Moet er iets 
zichtbaar voor hen 
zijn en wat? 

Eigenlijk moeten inwoners niets merken van de 
samenwerking. Behalve dat de kwaliteit van de 
dienstverlening beter is of dat er efficiënter 
gewerkt wordt. 

IQ In grotere verbanden bestuurlijk samenwerken 
en het "opschalen" van de ambtelijke 
organisatie leidt lokaal tot een grotere afstand 
tussen inwoners en bestuur. 

Lokaal bestuur blijft verantwoordelijk en de 
loketten blijven ook. Daarmee blijft de afstand 
gelijk. 

C. Organisatie 
11 We kozen per taak voor een 

samenwerkingsvorm. Het is nu tijd een keus te 
maken voor een allesomvattende 
uitvoeringsvorm. 
Biedt het ziekenhuismodel de juiste 
uitvoeringsvorm''? 

Dit is een moeilijk punt. De raad wil wel de stip in 
zicht hebben. Het ziekenhuismodel biedt daan/oor 
een handig middel. De ontwikkeling moet 
geleidelijk tot stand komen. 

12 Regie is meer dan het uitbesteden van taken. 
Notitie bijeenkomst college-raad 30 november 
2011. 
Wat wordt hier onder regie verstaan, wat is 
daarin de rol van het college en van de raad 
en wat betekent een regierol voor de eigen 
gemeente bij het ziekenhuismodel? Welke 
taken wel en niet onder brengen in het 
ziekenhuismodel. Hoe kan de raad op de in 
het ziekenhuismodel ingebrachte taken sturing 
houden? 

Regie = sturen op output. De raad wil graag weten 
hoe die sturing dan vorm krijgt. 

13| Het ziekenhuismodel dwingt ons de uitvoering Soms kan het efficiënter zijn om uitvoering te 



Directie 

te harmoniseren en het beleid op elkaar af te 
stemmen ten koste van onze beleidsvrijheid. 
Wat verstaat u onder uw beleidsvrijheid? 
Waarom zou het ten koste daarvan gaan? 
Bent u daartoe bereid? 

harmoniseren. Er moet echter lokaal maatwerk 
geleverd kunnen worden. Dit is een bestuurlijke 
afweging (efficiency is maatwerk). 

D. Informatievoorziening raden 
14 a. Raden hebben actuele, gelijke en gelijktijdig 

informatie nodig over het proces. 
b. De beste vorm daarvoor is een 
gezamenlijke afvaardiging uit de drie raden die 
van een delegatie van de drie colleges 
informatie krijgt, deze kan bevragen en de 
eigen raad/commissie informeert. Waarover 
wenst u geïnformeerd te worden, vooraf en 
achteraf (zie ook 5)? In welke vormen zou dat 
moeten en op welke momenten? Wat zou de 
status (rol/taak/bevoegdheid) van zo'n 
gezamenlijke afvaardiging moeten zijn en wat 
juist niet? Hoe is de relatie van die 
afvaardiging met de eigen raad en 
raadscommissie. 

a. Ja 
b. Sociaal naar elkaar toegroeien, door 

bijvoorbeeld 3 x per jaar elkaar 
ontmoeten aan de hand van thema's. 

Het voorstel van de drie raadsleden voor een cie 
ex art. 84 Gw is uitvoerig besproken, maar 
uiteindelijk is hien/oor in Ridderkerk geen 
meerderheid te vinden. 
De SG BAR zal met een voorstel komen om in de 
behoefte van de ra(a)d(en) te voorzien. 

15 Het vertrouwen in en de kennis over vergroot 
als raadsleden elkaar ook in een informele 
setting ontmoeten. Vindt u dat? Aan welke 
vorm denkt u dan? 

Ja, vorm nog niet bekend. 

E. Diversen 
16 De BAR-samenwerking mag ons geld kosten. 

De ene keer heeft een ander een voordeel en 
de andere keer wij. Of gaat het er om dat het 
per saldo voor alle drie een voordeel moet 
opleveren en wat verstaan we daar dan 
onder? 

Het geld moeten we niet op de voorgrond zetten. 
Vanuit internet informatie blijkt het besparen van 
kosten toch vaak een illusie. Er komen veel extra 
taken naar de gemeente. De winst is eigenlijk al 
als we met hetzelfde geld meer gaan doen. 
Andere kant is dat we ook per saldo geen extra 
middelen ter beschikking willen hoeven stellen 
voor de samenwerking want de efficiencywinst 
kan in andere projecten worden gestoken. 
Projecten moeten sober worden uitgevoerd en niet 
als paradepaardjes. 
Als je beleid gaat harmoniseren dan moeten we 
inzichtelijk maken wat de kosten en dergelijke zijn 
voor de extra plussen ten opzichte van het 
uniforme beleid. Zo moeten we starten en in de 
loop van de tijd zullen we naar elkaar toe gaan 
werken en dat moeten we wel weer goed in beeld 
houden want het lokale maatwerk blijft van belang. 

De burgemeester vat de uitkomsten samen. 

• Zelf sturen door de raad en lokaal maatwerk zijn belangrijke uitgangspunten voor de raad. 
• De raden moeten sterke posities innemen in de samenwerking; kaders stellen. Behoud van 

zelfstandigheid = de stip op de horizon. 
• Vooral organisatorische/ambtelijke samenwerking 

De raad wil 
• het totaalplaatje zien en uit kunnen leggen wat de voordelen op langere termijn zijn. 
• weten waar we uiteindelijk naar toe gaan 
• weten met welk doel projecten worden gestart; 
• uit kunnen leggen aan de inwoners hoe de samenwerking evenwichtig is opgebouwd; 
• dat de inwoners er wel iets van merken bv aan de deskundigheid van het personeel, hogere kwaliteit 

van de dienstverlening tegen lagere kosten; 
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• een update van het koersdocument; 
• geld niet op de voorgrond zetten; 
• projecten sober worden uitgevoerd. 

Er komen veel taken op de gemeente af en het is mooi als we die uitgevoerd krijgen met dezelfde 
hoeveelheid middelen. Tonnen overhouden zal er niet bij zijn bij uitvoering van meer taken met minder 
middelen. Niveau van de dienstverlening moet minimaal gelijk blijven. Het onderscheid tussen de 
gemeenten (couleur locale) moet behouden blijven en ook zichtbaar zijn. 

De burgemeester geeft aan dat de uitkomsten van deze avond en die van de bijeenkomsten in 
Albrandswaard en Barendrecht zullen worden gebundeld en ais input zullen dienen voor het opstellen van 
de update van het Koersdocument. In het eerste kwartaal van 2012 volgt dan een bijeenkomst waarop 
dat document besproken wordt. 

De SG BAR zal met een voorstel komen om in de informatiebehoefte van de ra(a)d(en) te voorzien 


