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Geachte raadsleden, 

 

Tijdens een gezamenlijke bijeenkomst van de drie colleges van Barendrecht, Albrandswaard en 

Ridderkerk op 14 juni jl. is naar aanleiding van de aanbevelingen in het rapport van de Rekenkamer 

verkennend gesproken over bestuurlijke samenwerking in BAR-verband. Een deel van deze 

aanbevelingen was gericht op de BAR-organisatie, op basis waarvan het Algemeen Bestuur de notitie 

‘Herijking doelstellingen BAR- organisatie’ heeft opgesteld. Deze notitie is dit voorjaar aan u 

aangeboden. Een ander deel van de aanbevelingen was gericht op het bestuurlijke domein, op basis 

waarvan de afspraak is gemaakt dat de colleges zich zouden beraden op de bestuurlijke 

doelstellingen in de BAR-samenwerking. In deze brief informeren wij u op hoofdlijnen over de 

belangrijkste opbrengsten van deze bijeenkomst. 

 

KERNBOODSCHAP 

Wens: versterken bestuurlijke samenwerking 

De drie colleges hebben de wens uitgesproken om de bestuurlijke samenwerking te versterken. Een 

aantal gezamenlijke uitgangspunten, op basis waarvan de bestuurlijke samenwerking zal worden 

geïntensiveerd, is geformuleerd. Ook zijn enkele beleidsvelden en –thema’s geïnventariseerd 

waarop kansen worden gezien om door middel van samenwerking de posities van de gemeenten te 

versterken. 

 

TOELICHTING 

Gezamenlijke uitgangspunten 

Tijdens de bijeenkomst zijn de volgende gezamenlijke uitgangspunten vastgesteld: 

 

1. De colleges hebben een positieve (grond-)houding om meer met elkaar op te trekken en nauwer 

samen te werken. 

2. De bestuurders hebben behoefte aan frequentere en structurele onderlinge afstemming, incl. dito 

mailto:e.weterings@albrandswaard.nl


 
 
 

 

 Pagina 2 van 3 

 
 

ambtelijke ondersteuning, waarbij van de BAR-organisatie pro-activiteit en strategisch 

vermogen wordt verwacht. 

3. Gemeenteraden bieden colleges ruimte voor samenwerking. Dit betreft de steun voor 

samenwerking tussen de colleges in het algemeen, alsmede samenwerking bij het opstellen van 

beleid, met inachtneming van de autonome bevoegdheid van elke raad om naar eigen wens dit 

beleid lokale invulling te geven. 

4. De BAR-gemeenten moeten zich profileren als poort tussen de MRDH en de Drechtsteden. 

5. De BAR-gemeenten zien de provincie Zuid-Holland, de gemeente Rotterdam en de 

Drechtsteden als strategische partners. 

 

Kansrijke beleidsvelden en –thema’s 

Op basis van deze uitgangspunten hebben de drie colleges vervolgens verkend op welke 

beleidsvelden en thema’s kansen liggen door een nadere bestuurlijke samenwerking: 

 
1. MRDH / Regionale Investerings Agenda 

* Bestuurlijke vertegenwoordiging van de BAR-gemeenten door burgemeester Attema (Ridderkerk) in 

DB MRDH. 

* Overlegstructuur inrichten ter afstemming van voorstellen in adviescommissies en Algemeen 

Bestuur MRDH, met als doel elkaar te versterken en het betrekken van de gemeenteraden. 

* Elkaar steun geven in (boven-)lokale projecten, zoals Nieuw-Reijerwaard 

 

2. Beheer buitenstedelijk groen 

* Portefeuillehouders ruimtelijke ordening en vrije tijd & recreatie zullen hun huidige samenwerking 

uitbouwen in de transitie van NRY naar Landschapstafel. Aandachtspunt hierbij: inzet van ‘social 

return on investment (SROI)’ in het beheer en onderhoud van de buitengebieden, positie van 

Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. 

 

3. Openbaar vervoer 

* Verkenning en afstemming van huidige OV-vervoersstromen in BAR-gemeenten. 

* Proactieve voorbereiding en afstemming van OV-voorstellen ten behoeve van Vervoersautoriteit. 

 

4. Jeugdzorg 

* Ontwikkelen van een gezamenlijke strategische agenda op basis van belangen van de drie 

gemeenten. 

 

5. Duurzaamheid 

* Er zal een BAR-portefeuillehoudersoverleg Duurzaamheid worden gestart, om te leren van 

elkaars ervaringen en om gezamenlijk trajecten op te pakken. 
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6. Wonen 

* Op subregionaal niveau vindt al bestuurlijke afstemming plaats, o.a. op het gebied van de 

Zuidvleugel, onder voorzitterschap van Albrandswaard. Deze samenwerking zal worden 

gecontinueerd 

 

7. Ruimtelijke ontwikkeling 

* Op dit beleidsveld vindt al bestuurlijke BAR-afstemming plaats, o.a. op het gebied van de 

implementatie van de Omgevingswet en De Blauwe Verbinding. Deze samenwerking zal worden 

gecontinueerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

Hans Cats drs. Jan Pieter J. Lokker (wnd) 

 

 


