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Geachte dames en heren, 

 

U treft hierbij aan het voorstel aan uw raad inzake het koersdocument “Bar Beter!”. 

 

Met dit document beogen de colleges van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk 

tegemoet te komen aan de wens van de raden om een wenkend perspectief te 

schetsen voor de BAR-samenwerking. 

De colleges hebben het voorstel en het document afgelopen dinsdag gezamenlijk 

vastgesteld. 

Wij verwijzen u naar deze stukken. 

 

Mede gezien de reacties van sommigen van u over onze timing van het informeren van 

onze medewerkers over onze besluiten inzake de regiegemeente, in de zomer van 

2011, staan wij voor hetzelfde dilemma als toen. Eerst uw besluitvorming afwachten en 

dan onze medewerkers informeren of het voorstel aan u toezenden en onze 

medewerkers gelijktijdig informeren over de inhoud van het voorstel. 

 

Wij hebben ons dilemma besproken met de colleges van Barendrecht en Ridderkerk. 

Daarbij werd ons duidelijk dat deze gevoeligheid of dit dilemma in die gemeenten niet 

leeft.  

De colleges daar hechten eraan na toezending van het voorstel aan de raden ook de 

medewerkers vandaag te informeren gezien de mogelijke gevolgen van de voorstellen 

voor hen. 

 

Wij vinden het geen logische keuze dat wij onze medewerkers nog niet informeren 

terwijl dat in Barendrecht en Ridderkerk wel gebeurt. 
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Wij hebben er voor gekozen ook onze medewerkers vandaag over het voorstel aan uw 

raad dezelfde informatie te verstrekken.   

 

Wij rekenen op uw begrip voor onze keus.   

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats mr. Harald M. Bergmann 

 

 

 


