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Geachte raadsleden, 
 
 
In deze brief informeren wij u over de ‘Agenda BAR-bestuurlijke samenwerking´(zie bijlage), zoals die 11 
april jl. is vastgesteld in de colleges van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk. De agenda is het 
resultaat van de inspanningen van de drie colleges op de gezamenlijke ambitie om de bestuurlijke 
samenwerking in BAR-verband te versterken.   
 
Aanleiding 
In het rapport van de Rekenkamer over de BAR-samenwerking wordt de aanbeveling gedaan om niet 
alleen de ambtelijke, maar ook de bestuurlijke samenwerking te versterken. Eerder informeerden wij u 
over de uitkomsten van een gezamenlijk collegeoverleg op 14 juni 2016 over dit onderwerp. Naast de 
wens om de bestuurlijke samenwerking te verbeteren, een gezamenlijk doel en een vijftal gezamenlijke 
uitgangspunten werden tijdens dit overleg acht kansrijke thema’s benoemd. Aan de hand van die acht 
thema’s konden de kansen voor versterkte bestuurlijke samenwerking in BAR-verband nader verkend 
worden.  
 
Doel en gezamenlijke uitgangspunten versterken bestuurlijke samenwerking 
Op 14 juni formuleerden de colleges als belangrijkste doel voor de samenwerking het versterken van de 
posities van de drie gemeenten. De uitgangspunten daarbij waren (en zijn):  
1. Positieve (grond-)houding om meer met elkaar op te trekken en nauwer samen te werken. 
2. Bestuurders stemmen meer frequent en structureel af, pro-actieve ambtelijke ondersteuning. 
3. Gemeenteraden bieden colleges ruimte voor samenwerking met inachtneming van de autonome 
bevoegdheid van elke raad om naar eigen wens dit beleid lokale invulling te geven. 
4. De BAR-gemeenten profileren zich als poort tussen de MRDH en de Drechtsteden. 
5. Provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam en Drechtsteden zijn strategische partners. 
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Kansrijke thema’s 
Oorspronkelijk gaven we aan dat de drie colleges op acht thema’s kansen zagen voor het versterken van 
de bestuurlijke samenwerking. Van deze oorspronkelijke acht thema’s zijn twee thema’s gesplitst, zodat 
we in de agenda tien thema’s hanteren. Thema ‘MRDH/Regionaal investeringsprogramma’ is opgesplitst 
in ‘MRDH algemeen’ waar de bestuurlijke positionering van de BAR in de regio aan bod komt en ‘MRDH 
economie’ waar het vestigingsklimaat en het regionale investeringsprogramma aan bod komen. Het 
oorspronkelijke thema ‘Strategie maatschappelijke participatie’ is gesplitst in thema 
‘Meedoen/Overheidsparticipatie’ en thema ‘Participatie/werk’. Het thema ‘Jeugdzorg’ is verbreed naar het 
thema ‘Sociaal domein’. 
 
Belangrijkste kansen per thema 
Hieronder geven we per thema de belangrijkste kansen aan die portefeuillehouders hebben benoemd. 
Waar dat van toepassing is, duiden we ook de rol/positie van de raad aan. 
 
1. MRDH algemeen  
* Versterken/ (zelf)bewustwording positie BAR in de regio. Daartoe gaan de drie colleges naast de 
reguliere MRDH overleggen in gesprek met de provincie Zuid-Holland en de Drechtsteden.  
* De positionering van de gemeenteraad richting de MRDH is van groot belang. Er is al ingezet op een 
actievere rol van de raad. Het is essentieel voor het slagen van de MRDH om dit verder uit te bouwen. 
 
2. MRDH vervoer 
* Gezamenlijk beeld vormen over wat MIRT (waaronder A4) voor de BAR gemeenten gaat betekenen en 
een gezamenlijk standpunt bepalen hoe de BAR gemeenten zich opstellen in het vraagstuk hoe lokaal de 
leefbaarheid gewaarborgd kan worden bij aanleg/verbreding van Rijkswegen.  
* Het initiatief om verder betrokken te raken bij de voorbereiding van de Adviescommissie 
Vervoersautoriteit (Va) van de MRDH ligt bij de raadsleden.   
 
3. MRDH economie/regionaal investeringsprogramma  
* Onderzoeken wenselijkheid en vorm inrichten BAR-loket voor vestiging van bedrijven. 
* Gesprek over economische kansen met Drechtsteden. 
 
4. Buitenstedelijk groen 
* Portefeuillehouders groenbeheer/buitenruimte en ruimtelijke ordening/recreatie zullen hun huidige 
samenwerking uitbouwen in de transitie van NRIJ naar Landschapstafel. Aandachtspunt is de inzet van 
‘social return on investment (SROI)’ in het beheer van de buitengebieden. 
* Tot 1 juni wordt door de portefeuillehouders intensief samengewerkt om een voortzetting van de taken 
van NRIJ – al dan niet onder de Landschapstafel - mogelijk te maken. In ieder geval wordt een sterkere 
koppeling gemaakt met de Landschapstafel. De raad zal hierover een besluit moeten nemen. 
 
5. Sociaal domein 
* Vergroten grip/financieel control op sociaal domein (decentralisatiegelden).  
* Visie op gekanteld werken: van cultuur “nee,  tenzij”, naar “ja, mits”. 
* Gebiedsgericht werken vanuit wijkteams verder ontwikkelen door o.a. het toevoegen van WMO en 
participatie.  
* Gemeenschappelijk beeld invulling jeugdhulp lokaal en van daaruit inzetten op transformatie GR 
Jeugdhulp. 
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6. Duurzaamheid 
* Het bewustzijn van de enorme verplichte opgave richting 2050 (bergtop) en het kennisniveau van de 
mogelijkheden en onmogelijkheden om deze opgave te bereiken (roadmap) vergroten.  
* Formuleren van een strategie/visie en hoofdroute hoe de ‘bergtop’ te bereiken in 2050. 
* Raden moeten in positie gebracht worden om zich uit te spreken over de visie/strategie en hoofdroute. 
 
7. Wonen 
* Gezamenlijk beeld vormen over wat de sloop van 20.000 sociale huurwoningen in Rotterdam voor de 
BAR gemeenten gaat betekenen en zo mogelijk een gezamenlijk standpunt bepalen hoe de BAR 
gemeenten zich hierin opstellen. 
* Gezamenlijk beeld vormen over wat de opgave ‘duurzaamheid en betaalbaarheid woningvoorraad‘ voor 
de BAR gemeenten gaat betekenen en zo mogelijk een gezamenlijk standpunt bepalen hoe de BAR 
gemeenten zich hierin opstellen. 
 
8. Ruimtelijke ontwikkeling 
* Gezamenlijk beeld vormen over wat de prognose van 300.000 tot 500.000 woningen in de regio 
Amsterdam - Den Haag - Rotterdam voor de BAR gemeenten gaat betekenen en zo mogelijk een 
gezamenlijk standpunt bepalen hoe de BAR gemeenten zich hierin opstellen. 
* Kennis delen over de herstructurering van wijken in verband met de verduurzaming van de (sociale) 
voorraad. 
 
9. Meedoen/Overheidsparticipatie 
* De portefeuillehouders organiseren dialoogbijeenkomsten aan de hand van vier onderwerpen: 
‘democratisch gehalte’, ‘globalisering & lokalisering’, ‘gehoord worden/ iets te zeggen hebben', ‘leefwereld 
& systeemwereld’. 
* Van daaruit wordt een beeld gevormd of er nieuwe inzichten ontstaan op de 
dienstverlening/persoonlijke ontwikkeling/competenties.  
* Indien nieuwe inzichten lijken te ontstaan die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening,  worden de 
drie raden daarin meegenomen. Bijvoorbeeld door een themabijeenkomst te organiseren.  
 
10. Participatie/werk 
* De portefeuillehouders gaan nauwer samenwerken om de positie in de arbeidsmarktregio te versterken. 
* Gezamenlijke visie vormen op garantiebanen en beschut werk. 
* Gezamenlijk plan van aanpak maximaal benutten SROI. 
 
Vervolg 
De colleges hebben de afspraak gemaakt dat de vervolgacties die voortvloeien uit de agenda door de 
verschillende portefeuillehouders worden opgepakt. De drie colleges zullen komend jaar nog een aantal 
keren (3 a 4) samenkomen om de algehele voortgang te bespreken en ervaringen uit te wisselen. De 
benodigde ambtelijke ondersteuning wordt binnen de bestaande formatie gevonden.  
 
Communicatie 
Interne en externe communicatie spelen in dit traject een belangrijke rol. De communicatie over 
voortgang en resultaten zal zoveel mogelijk via de portefeuillehouders richting de drie gemeenteraden 
verlopen. Daarnaast worden resultaten die interessant zijn voor inwoners, ondernemers, 
maatschappelijke organisaties en/of medeoverheden via de media gedeeld. Op uitnodiging van de 



  
 
 
 
  
Betreft: Raadsinformatiebrief Agenda BAR bestuurlijke samenwerking Pagina 4 van 4 
 
provincie Zuid-Holland wordt op 12 april in de commissie Bestuur & Middelen een toelichting geven op de 
BAR-samenwerking. Burgemeester Van Belzen zal in zijn rol als voorzitter van het AB een toelichting 
geven op de ambitie van de drie colleges om de bestuurlijke samenwerking te versterken. Gert-Jan 
Bravenboer zal in zijn rol als voorzitter van de directieraad de toelichting op de ontwikkeling van de BAR-
organisatie voor zijn rekening nemen. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


