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Geachte leden van de raad, 

Bijgevoegde brief ontvangt u ter informatie. De brief is vandaag aan de leden van de stuurgroep BAR 
gestuurd met het verzoek deze te agenderen voor de eerstvolgende vergadering van de stuurgroep. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 

Mevro 
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Geachte leden, 

Door middel van deze brief willen wij u graag informeren over de uitkomsten van de Barendrechtse 
raadsconferentie inzake de BAR-samenwerking. De uitkomsten zullen wij via de geformuleerde thema's en 
stellingen in de oplegnotitie de revue laten passeren. 

Bestuurlijke samenwerking 
Om toekomstige uitdagingen, zoals verdergaande decentralisatie van overheidstaken, het hoofd te kunnen 
bieden, achten wij samenwerking tussen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk wenselijk en 
noodzakelijk. Samenwerking vergroot de slagkracht van de drie gemeenten in deze regio. Voorts zien wij 
door samen te werken mogelijkheden tot efficiencyverbetering. De samenwerking zal niet alleen op 
uitvoeringsniveau moeten liggen, maar ook op bestuurlijk niveau. 

Hoewel wij zelfstandige gemeenten voorstaan, realiseren wij ons dat samenwerking soms betekent dat er 
een stukje autonomie wordt ingeleverd. Voorop staat dat de dienstverlening naar onze burgers (in alle drie 
de gemeenten) zo optimaal mogelijk moet zijn. 

Basis voor samenwerking is vertrouwen hebben in elkaar. Daarbij moeten wij rekening houden met eikaars 
gevoelens en belangen. Samenwerking kan alleen door open en eerlijke communicatie naar elkaar. Zorg
en pijnpunten moeten met elkaar gedeeld kunnen worden. 

De samenwerking tussen de BAR-gemeenten staat voorop, maar als een vraagstuk een ander 
samenwerkingsverband vereist, sluiten wij dit niet uit. Randvoorwaarde moet wel zijn dat het geen grote 
lappendeken wordt. 

Kaderstelling vindt vooraf plaats door de raden. De colleges zijn verantwoordelijk voor een efficiënte en 
eenduidige uitvoering. De eigen colleges leggen verantwoording af in de eigen raden. 
Het proces moet in een stappenplan vastgelegd worden en bekrachtigd worden door de raden (liefst voor 
het zomerreces). Er moeten duidelijke beslismomenten zijn. Door het proces aan de voorkant goed te 
regelen, krijgen de raden meer inzicht en de colleges meer vrijheid om te handelen. Monitoren moet 

pagina 1 van 2 

http://www.barendrechtnl


plaatsvinden door op gestructureerde wijze en op vaste momenten informatie aan te bieden. Wij stellen 
vaste evaluatie- en verantwoordingsmomenten voor, bijvoorbeeld via de jaarrekening. 

Inwoners 
De samenwerking mag geen grotere afstand tussen bestuur en inwoners tot gevolg hebben. Wij denken dat 
goede communicatie zeer belangrijk is binnen dit proces. Zoals eerder gezegd: optimalisering van de 
dienstverlening naar de inwoners van de drie gemeenten moet wat ons betreft één van de uitgangspunten 
van de samenwerking zijn. 

Organisatie 
Voor het zomerreces willen wij graag meer informatie over de stippen aan de horizon (visievorming). Deze 
stippen aan de horizon zijn wat ons betreft voor de termijn van 5 a 6 jaar. Wij sluiten geen enkele 
(juridische) vorm van samenwerking op voorhand uit. 
Successen op de werkvloer dankzij de samenwerking verdienen de aandacht, ook binnen onze raden. 

Informatievoorziening raden 
Wij willen graag in deze fase meer betrokken worden in het proces. Dit zou bijvoorbeeld via een 
begeleidingscommissie gerealiseerd kunnen worden. Deze begeleidingscommissie kan wat ons betreft 
ondersteund worden door een samenwerkingsverband van de drie griffiers. De begeleidingscommissie 
houdt wat ons betreft de vinger aan de pols met betrekking tot het proces en bekijkt welke informatie 
relevant is voor de drie raden. Wij stellen voor de commissie in deze fase niet te zwaar op te tuigen, een 
vertegenwoordiging van 2 è 3 leden uit de afzonderlijke raden moet voldoende kunnen zijn. Bovenstaande 
is een denkrichting. De discussie binnen onze raad is hierover nog niet afgerond. Wij stellen voor in een 
raadsbijeenkomst met de drie raden met elkaar het punt informatievoorziening vorm te geven. 

Diversen 
De financiële kaders dienen vooraf per project beoordeeld te worden. Het moet inzichtelijk worden wat het 
project kost en oplevert, voordat de raad een besluit kan nemen omtrent de samenwerking op dit 
betreffende thema. Daarnaast dient de BAR-samenwerking transparant verwerkt te zijn in de gemeentelijke 
planning- en controlstukken, zodat wij kaders kunnen stellen, kunnen monitoren en kunnen controleren. 

Tot slot 
Gelet op het belang van het proces van samenwerking achten wij het wenselijk dat de resultaten van de 
drie raadsconferenties met de drie raden en colleges in gezamenlijkheid op korte termijn worden 
besproken. 

Namens de raad van Barendrecht, 
Met vriendelijke groet. 

-De griffiep '> 

éi. 
mevr. mr.jQj.'IFigge-'"'^ 
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