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Geachte raadsleden, 

In deze brief informeren wij u over de voortgang ‘Agenda BAR-bestuurlijke samenwerking´.  

Aanleiding 
Op 14 juni 2016 spraken de colleges van Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk in een 
gezamenlijk overleg de ambitie uit om de bestuurlijke samenwerking in BAR-verband te versterken. 
Op 11 april 2017 stelden de colleges de ‘Agenda BAR-bestuurlijke samenwerking´ vast. De agenda 
bevat acties verdeeld over een tiental thema’s en heeft een looptijd tot en met februari 2018. 

Bezien over de volle breedte van de bestuurlijke samenwerking ervaren wij die als constructief. 
Wanneer wij op een thema als eerste stap de gemeenschappelijkheid met elkaar weten te 
identificeren blijkt de samenwerking opbouwend en ontspannen vorm te krijgen. In gevallen waarin 
deze stap wordt overgeslagen is het risico van een stroever verloop van samenwerking aanwezig. Dit 
laatste geldt eveneens wanneer de belangen van gemeenten in een dossier echt uiteenlopen. Buiten 
de gekozen samenwerkingsthema’s zijn er een paar van die dossiers.  Echter, ook “onderhandelen” 
met elkaar, wat in die gevallen nodig is, zien wij als een vorm van samenwerken.  

Voortgang medio september 
Hieronder geven we per thema de voortgang weer op de belangrijkste acties. Waar dat van 
toepassing is benoemen we de rol van de raad.  

1. MRDH algemeen  
* Versterken/ (zelf)bewustwording positie BAR-gemeenten in de regio. De MRDH overleggen worden 
voorbereid met een gezamenlijke annotatie.  
* De positionering van de gemeenteraad binnen de MRDH is van groot belang. Er is sinds vorig jaar al 
ingezet op een actievere rol (taakhouders) van de raad. Het is belangrijk voor het slagen van de 
MRDH om de rol van de raad verder uit te bouwen. Dit zal de nodige aandacht krijgen bij het vervolg 
op de evaluatie die de MRDH dit jaar heeft gehouden. 

2. Vervoer 
* De portefeuillehouders verkeer en ruimtelijke ordening (hierna RO) hebben een aantal keer met 
elkaar gesproken over de betekenis van het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en 
Transport), voor de BAR gemeenten en de input voor het MIRT op deze manier met elkaar afgestemd. 
* Aanvullend op de agenda BAR-bestuurlijke samenwerking zochten portefeuillehouders elkaar op om 
de inzet te bepalen voor het platform ‘Beter Benutten’ van het ministerie van Infrastructuur & Milieu 
(automobilisten verleiden om tijdens de spits de auto te laten staan). 
* Het initiatief om verder betrokken te raken bij de voorbereiding van de Adviescommissie 
Vervoersautoriteit (Va) van de MRDH ligt bij de raadsleden. Mocht uit de evaluatie van de MRDH een 
herpositionering van de adviesraden volgen, dan ontstaat daartoe ook een natuurlijk moment. 



3. Economie  
* De economie overleggen binnen de MRDH worden voorbereid met een gezamenlijke annotatie. 
* Een gesprek met de Drechtsteden over economische kansen moet nog gepland worden. 

4. Buitenstedelijk groen 
* Het NRIJ heeft besloten een financieringsovereenkomst te sluiten met Rotterdam. Rotterdam treedt 
per 1 januari 2018 uit de Gemeenschappelijke Regeling NRIJ (hierna GR). De GR moet hierop worden 
aangepast (raadsbesluit). De portefeuillehouders van de overige gemeenten (Albrandswaard, 
Barendrecht, HI-Ambacht, Ridderkerk en Zwijndrecht) zijn er nog niet uit of - en zo ja in welke vorm – 
zij met elkaar doorgaan binnen een GR. Eén van de discussiepunten is de koppeling dan wel 
samenvoeging (op onderdelen) met de Landschapstafel IJsselmonde. 

5. Sociaal domein 
* De zes portefeuillehouders, betrokken bij de drie decentralisaties in het sociaal domein, hebben 
ervoor gekozen om alle zaken, waarvoor uitwisseling tussen de drie gemeenten gewenst is, te 
bespreken in één overleg: het BAR-breed bestuurlijk strategisch overleg (3BSO). Beelden en 
meningen worden uitgewisseld over uiteenlopende aspecten: van complexe beleidsvragen tot 
knelpunten in de uitvoering (zoals bijvoorbeeld de ambtelijke wisselingen). De dilemma’s waar men 
tegenaan loopt komen steeds meer open op tafel te liggen, met als resultaat dat er ook een steeds 
duidelijker beeld ontstaat van de gezamenlijke opgaven en aanpak.  
* In maart 2017 is een plan van aanpak opgesteld gericht op het vergroten van de financiële sturing op 
het sociaal domein (decentralisatiegelden). Eind dit jaar worden de eerste resultaten geëvalueerd.  
* Inwoners moeten een afgestemd integraal hulpaanbod ontvangen. Dat wil zeggen één 
aanspreekpunt voor hun hulpverlening en/of ondersteuning. De huidige wijkteams en medewerkers in 
de uitvoering zijn hier al mee aan de slag. De wijkteams worden verbreed met andere disciplines als 
WMO en participatie.  
* Wethouder Rombout is namens de samenwerkende gemeenten in de regio Rijnmond aangesteld als 
bestuurlijk voorzitter “Transformatie Agenda GRJR” (Gemeenschappelijke Regeling Jeugdzorg 
Rijnmond). Drie aspecten staan het komende 1,5 jaar centraal: zien (wat gaat goed en waar liggen 
verbeterpunten); laten zien (meer inzetten op ontmoeten en daardoor olievlek creëren) en leren 
transformeren (leren van succesverhalen en op andere manier met elkaar samenwerken).  

6. Duurzaamheid 
* Aan de hand van het Routeplan energie hebben de drie colleges in de raden een gesprek gevoerd 
over de urgentie en de mogelijkheden en onmogelijkheden van het realiseren van de verplichte 
klimaatopgave 2050. 
* In de volgende stap moeten de raden in positie gebracht worden om zich uit te spreken over de 
visie/strategie en de in te zetten route. 

7. Wonen 
* Voor de zomer hebben de portefeuillehouders wonen met elkaar gesproken over de vraag wat de 
voorgenomen sloop van 20.000 sociale huurwoningen in Rotterdam voor de BAR gemeenten kan 
betekenen. De portefeuillehouders stellen zich op het standpunt, dat de sociale voorraad in 
Rotterdam-Zuid mag verminderen - evenals in Ridderkerk - en dat Barendrecht en Albrandswaard 
ernaar streven hun sociale voorraad minimaal gelijk te houden. De actualisatie van de regionale 
woonvisie is voor 1 juli 2017 aan de provincie voorgelegd. De provincie neemt daarover in het najaar 
een besluit. In de regionale woonvisie is aangegeven dat er actieplannen moeten worden opgesteld 
over o.a. hoe de sloop van 20.000 woningen door de regio wordt opgepakt. 
* Een themabijeenkomst voor de portefeuillehouders duurzaamheid en ruimtelijke ontwikkeling over 
het vraagstuk ‘duurzaamheid en betaalbaarheid woningvoorraad‘ moet nog gepland worden.  



8. Ruimtelijke ontwikkeling 
* Vóór de zomer hebben de portefeuillehouders RO, wonen en verkeer met elkaar gesproken over de 
vraag wat de geprognotiseerde behoeft van 230.000 nieuwe woningen in de Zuidelijke Randstad voor 
de BAR-gemeenten kan betekenen op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, wonen en verkeer. De 
portefeuillehouders stellen zich op het standpunt dat zij geen extra opgave zien voor woningbouw 
binnen de BAR-gemeenten. Verder spraken zij af samen op te trekken bij het leveren van input voor 
het MIRT  en het rapport over de behoefte aan bedrijventerreinen (Stec-rapport), dat in opdracht van 
de provincie Zuid-Holland is opgesteld. 
* Een bijeenkomst over de ruimtelijke impact van de duurzaamheidsopgave moet nog gepland 
worden. Daaronder valt ook de herstructurering van wijken in verband met de verduurzaming van de 
(sociale) voorraad. 

9. Meedoen/Overheidsparticipatie 
* De portefeuillehouders hebben een aantal keren met elkaar gesproken over de onderwerpen: 
‘democratisch gehalte’, ‘globalisering & lokalisering’, ‘gehoord worden/ iets te zeggen hebben', 
‘leefwereld & systeemwereld’.  

10. Participatie/werk 
* De samenwerking binnen de arbeidsmarktregio én binnen het BAR-cluster werd in 2017 verder 
doorontwikkeld. De kwartaal-overleggen worden door de drie portefeuillehouders voorbereid. 
* De gezamenlijke aanpak van de garantiebanen wordt vormgegeven vanuit het 
Werkgeversservicepunt. Het aantal plaatsingen neemt gestaag toe en de samenwerking met het 
Praktijkonderwijs en het Voortgezet Speciaal Onderwijs verbetert. 
* De gezamenlijke aanpak van het vernieuwde ‘beschut werk’ is bestuurlijk voorbereid. Er zijn lokale 
verschillen in te plaatsen aantallen kandidaten en te contracteren partners. In deze fase worden 
gezamenlijk partners verworven en worden de verordeningen aangepast.  
* Al in de zomer van 2016 is de benutting van Social Return on Investment (SRoI) verbeterd, mede 
door de samenwerking in de arbeidsmarktregio. Voorjaar 2017 is onderzocht hoe SRoI nog beter 
benut kan worden. De aanbevelingen uit dit onderzoek worden geïmplementeerd waar en wanneer dit 
mogelijk is. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 

Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 


