
Memo commissie 26 juni 2019 

Onderwerp: Evaluatie BAR-organisatie 
Datum: 24 juni 2019 

 

In vorige commissies bent u geïnformeerd over de stand van zaken van de analyse BAR-organisatie 

en de BAR-bestuurlijke samenwerking, de pijlers 1 en 2. In deze memo leest u de meest recente 

informatie over de evaluatie van de BAR-organisatie (pijler 1).  

Evaluatie BAR-organisatie 

De evaluatie van de BAR-organisatie is gericht op de volgende thema’s:  

1. Externe dienstverlening 

2. Interne dienstverlening 

3. Governance 

4. Meer aandacht voor medewerkers 

5. Beter inspelen op maatschappelijk opgaven 

6. Betere aandacht voor besturen 

7. Beter kunnen sturen 

Om inzicht te krijgen in elk van de 7 thema’s zijn de volgende onderzoeken uitgevoerd: 

1. Berenschot, Evaluatie Dienstverlening en Governance BAR-organisatie 
2. Effectory, Medewerkers onderzoek BAR-organisatie 
3. BAR-organisatie, BAR-organisatie 2020 
 
In de commissie van 9 mei jl. is aangegeven dat de onderzoeken in de afrondende fase verkeerden. 
Inmiddels zijn bovengenoemde onderzoeken uitgevoerd en opgeleverd. Deze onderzoeken zijn tot 
stand gekomen met veel input van onze medewerkers, maatschappelijke organisaties, ondernemers, 
maatschappelijke partners, college- en raadsleden.  

 

Op vrijdag 21 juni jl. zijn de onderzoeken inclusief conclusies en aanbevelingen, behandeld in het DB 
van de GR-BAR. Het DB heeft de directie opdracht gegeven om een zienswijze op te stellen op de 
aanbevelingen en een ontwikkelagenda op te stellen om uitvoering te geven aan de aanbevelingen uit 
het onderzoek van Berenschot en deze ontwikkelagenda ter vaststelling aan te bieden aan het DB.   
 
Op basis van het rapport BAR 2020 heeft het DB tevens besloten om te komen tot een wijziging van 
de organisatiestructuur onder de voorwaarde van positieve advisering van de ondernemingsraad. 
 
Als laatste heeft het DB opdracht gegeven om een zienswijze op te stellen op de resultaten van het 
medewerkersonderzoek en een ontwikkelagenda op te stellen. 
 
Op 9 juli a.s. staan alle drie rapporten ter besluitvorming op de agenda van het AB van de GR-BAR. 
De stukken zijn dan ook openbaar. De gemeenteraad wordt vervolgens op drie manieren 
geïnformeerd; in de commissie zoals vandaag, met een RIB over de resultaten en adviezen van de 
onderzoeken inclusief de onderzoeken zelf voor 9 juli, in een aparte bijeenkomst na de zomer wordt er 
op 10 september a.s. een uitgebreide presentatie over de onderwerpen gegeven. 
 
Op hoofdlijnen zal ik u vanavond vast mondeling informeren over de beoogde nieuwe 

organisatiestructuur.  

 


