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Betreft: Rechtsvorm BAR-organisatie
Geachte raadsleden,
Bij brief van (verschilt per gemeente) januari/februari 2020 hebben wij u geïnformeerd over de
uitvoeringsagenda en het ontwikkelplan BAR-organisatie 2020. Eén van de ontwikkelactiviteiten conform
het rapport van Berenschot, is het onderzoek naar de bedrijfsvoeringsorganisatie (hierna te noemen
BVO) als mogelijke rechtsvorm voor de BAR-organisatie. Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u
over de onze beslissing om onze BAR-organisatie op dit moment niet om te vormen naar een BVO.
Omdat er geen significante voordelen aanwezig zijn, wijziging naar een BVO een langdurig en intensief
besluitvormingstraject vergt en de praktijk feitelijk al ingericht is conform de inrichtingsprincipes van een
BVO, hebben wij geoordeeld dat alles overwegende omvorming naar een BVO voor de BAR-organisatie
op dit moment weinig toegevoegde waarde heeft. Hieronder lichten wij u toe hoe wij tot dit besluit zijn
gekomen.
Inhoud onderzoek
In het koersdocument BAR-beter uit 2012 en de BAR-code uit 2012 is onderzoek gedaan naar de
samenwerkingsvorm en bijbehorende juridische structuur, passend bij de doelstellingen en
randvoorwaarden van de nog op te richten BAR-organisatie. Destijds is geoordeeld dat vanuit de
kernwaarden, de arbeidsrechtelijke situatie en de praktische aspecten het de beste oplossing was dat het
samenwerkingsverband een publiekrechtelijke rechtspersoonlijkheid bezit. Het oprichten van een
openbaar lichaam in de zin van Wet gemeenschappelijke regelingen was daarvoor de meest geschikte
rechtsvorm. De BVO was bij de besluitvorming tot oprichting van de BAR-organisatie nog geen
alternatief. De BVO is nadien geïntroduceerd met de wijziging van de Wet op de gemeenschappelijke
regelingen op 1 januari 2015.
We hebben onderzoek gedaan naar de juridische haalbaarheid van een BVO als rechtsvorm en de
meerwaarde van deze rechtsvorm ten opzichte van de huidige rechtsvorm van de BAR-organisatie.
Kenmerken BVO
Een BVO moet voldoen aan de volgende kenmerken:
• Bedoeld voor ondersteunende of uitvoerende taken van de deelnemende gemeenten en geen
besluitvorming over beleidstaken.
• Beleidsmatige beslissingen worden genomen door bevoegde bestuursorganen (colleges en
gemeenteraden).
• Bedoeld voor taken die geen of weinig controle en sturing vergen. Om deze reden is er in een
BVO een ongeleed bestuur in tegenstelling tot een openbaar lichaam, waarbij sprake is van een
geleed bestuur met een DB en AB.
• De burgemeester als bestuursorgaan kan geen deelnemer zijn van een BVO. Dit laat onverlet dat
de burgemeester als bestuurder wel onderdeel uit kan (blijven) maken van het bestuur van een
BVO.
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BVO en de BAR-organisatie
Voor de beoordeling of een BVO als rechtsvorm mogelijk is voor de BAR-organisatie hebben wij ons
laten adviseren door advocaten van Pels Rijcken. Uit het advies blijkt dat het omvormen van een
openbaar lichaam naar een BVO voor de BAR-organisatie mogelijk is, als de BAR-organisatie
nadrukkelijk borgt dat zij de aan haar opgedragen taken beleidsneutraal uitvoert en het beleid exclusief
wordt bepaald door de bestuursorganen die de uitvoering van taken heeft opgedragen aan de BARorganisatie. Een andere voorwaarde is dat de huidige gemengde regeling omgezet moeten worden naar
een collegeregeling. Dit omdat de burgemeester als bestuursorgaan geen deelnemer kan zijn van een
BVO. De burgemeester kan als lid van het college uiteraard wel namens het college deelnemer zijn van
een gemeenschappelijke regeling.
Gezien het voorgaande zijn er dan ook juridisch gezien geen belemmeringen om de BAR-organisatie om
te vormen naar een BVO.
Positie raden
Wij hebben ook gekeken naar de positie van de gemeenteraden bij een eventuele omvorming naar een
BVO. De conclusie is dat een omvorming geen gevolgen heeft voor de informatiepositie en
beïnvloedingsmogelijkheden van de gemeenteraden. De mandaat gevende bestuursorganen blijven
(politiek en juridisch) aanspreekbaar op de handelingen van de BAR-organisatie.
Besluit
Wij hebben geconstateerd dat de BAR-organisatie voor wat betreft het onderscheid tussen beleid en
uitvoering in de praktijk al functioneert als een BVO. De gemeenteraden en de colleges zijn de
verantwoordelijke bestuursorganen voor vaststelling van het beleid en de BAR-organisatie voert deze in
mandaat uit. In het huidige construct worden geen bevoegdheden gedelegeerd aan de BAR-organisatie.
De meerwaarde van een BVO is dat dan ook in de rechtsvorm het onderscheid tussen beleid en
uitvoering is vastgelegd. Voor de werkwijze van de BAR-organisatie zijn er geen duidelijke voordelen,
omdat daarin in de praktijk niets verandert ten opzichte van de bestaande situatie.
Alles overwegende hebben wij geoordeeld dat een omvorming van de BAR-organisatie naar een BVO op
dit moment te weinig toegevoegde waarde heeft.
Hoogachtend,
Het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie,
de secretaris,

de voorzitter

G.J. Bravenboer

drs. J. van Belzen
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