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16 maart 2015 
Beantwoording schriftelijke vragen van de OPA fractie inzake onderzoekrekenkamer BAR 
Erwin Weterings 
 
e.weterings@albrandswaard.nl 
geen 
160553 
 
Geachte raadsleden, 
 
INLEIDING 
Door de fractie van OPA is een aantal vragen gesteld naar aanleiding van de recente 
publicatie in het Algemeen Dagblad over het door de gemeente Barendrecht 
geïnitieerde Rekenkamer-onderzoek naar de BAR-samenwerking.  
 
Hieronder zullen wij antwoord geven op de gestelde vragen. 
 Was het college op de hoogte van het in te stellen onderzoek van de 

Rekenkamer? 
Ja.  

 Hoe verloopt de communicatie binnen de drie BAR gemeenten? 
Het dagelijks bestuur komt elke 3 weken bijeen. Daarin wisselen de leden (3 
burgemeesters en 3 wethouders) informatie uit en nemen zij besluiten. De leden 
van de directieraad adviseren het dagelijks bestuur. 
Voorafgaand aan het dagelijks bestuur bereiden de 3 wethouders “bedrijfsvoering” 
agendaonderwerpen inhoudelijk voor. 
Het algemeen bestuur komt elke 2 maanden bijeen. Daarin wordt informatie 
uitgewisseld die de voltallige colleges aangaan, uiteraard binnen het kader van het 
werktterrein van de BAR-organisatie en nemen zij besluiten. De leden van de 
directieraad adviseren het algemeen bestuur. 
Daarnaast stemmen de portefeuillehouders regelmatig bepaalde thema’s 
inhoudelijk met elkaar af, bijvoorbeeld over de 3 D’s. 

 Kan het college inzicht geven in de stand van zaken betreffende de samenvoeging 
van het ambtelijk apparaat van de drie BAR gemeenten? 
Met ingang van 1 januari 2014 zijn de ambtelijke organisaties samengevoegd en is 
de GR van kracht geworden. Vanaf dat moment wordt onder verantwoordelijkheid 
van de directieraad door alle medewerkers voortvarend gebouwd aan een 
effectieve en efficiënte BAR-organisatie. Prestatieverbetering vraagt continue 
aandacht en dagelijks worden er stappen gezet die daaraan bijdragen. Het kader 
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vormt het concernperspectief 2014-2018. Hierin zijn 5 concrete succesfactoren 
opgenomen waarop de directieraad en het directieteam actief sturen. Voor 
bepaalde kritische opgaven, bijvoorbeeld publieksdienstverlening en ICT, voert de 
organisatie concrete verbeterplannen uit. Het dagelijks bestuur monitort deze 
verbeterplannen.  

 Wat is de stand van zaken betreffende de kosten van deze samenvoeging/Komt 
de beoogde besparing tot stand? 
In 2014 zijn de kosten en opbrengsten in hoofdlijnen verlopen zoals bij de 
begroting 2014 is voorzien. De jaarrekening 2014 van de BAR-organisatie zal u 
hierin inzicht bieden. Deze bieden wij u de komende maand voor zienswijzen aan.  
De realisatie van de beoogde besparing ligt op schema, zoals in de 
meerjarenbegrotingen van de BAR-organisatie en de drie deelnemende 
gemeenten is opgenomen. 

 
VERVOLG 
De voorlopige tijdsplanning die door Barendrecht gehanteerd wordt gaat ervan uit dat 
het rapport in oktober/november 2015 aan het college van de gemeente Barendrecht 
wordt aangeboden. 
 
BIJLAGEN 
Geen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


