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Betreft: Beantwoording schriftelijke vragen (RvO, art. 41) inzake ontvlechting BAR samenwerking

Geachte heer Ros

Op 14 december jl. heeft u schriftelijke vragen gesteld inzake de ontvlechting van de BAR samenwerking.
Onderstaand treft u onze beantwoording aan.

Vraag 1
Wat is het voordeel voor Ridderkerk van de door u gewenste ontwikkeling om beleidstaken niet meer in
BAR verband te organiseren? Ziet het college ook nadelen?

Antwoord:

Het is nooit onze wens geweest om beleidstaken niet meer in BAR verband te organiseren. Onze wens
was en is om beleidstaken binnen de BAR-organisatie meer gemeentespecifiek te organiseren. U bent
hier op verschillende momenten over geïnformeerd. Echter door het besluit van het college van
Barendrecht om beleid en uitvoering in een eigen ambtelijke organisatie onder te brengen buiten de BAR-
organisatie komen we niet toe aan de uitwerking en invoering van onze wens

Vraag 2
Welke gevolgen heeft de ontvlechting voor onze inwoners? Wat gaan ze er concreet van merken? Wat
wordt beter, wat wordt minder?

Antwoord

Op dit moment is het lastig om dat heel specifiek uiteen te zetten omdat er nog geen uitgewerkt beeld
bestaat van de nieuwe organisatie. In het eerste kwartaal van dit jaar moet duidelijk worden welke
functies ook voor Ridderkerk in een eigen organisatie georganiseerd gaan worden. Nadat we hier het
uitgewerkte plaatje van hebben kunnen we de gevolgen in beeld brengen. Uiteraard is het onze inzet om
onze inwoners en ondernemers een optimale dienstverlening te verzorgen. Nu en in de toekomst. Daarbij
zetten wij ons dagelijks in om die dienstverlening te verbeteren waar mogelijk,

Vraag 3
Is het college tevreden met de ontvtechting van de BAR samenwerking zoals deze nu voorgesteld wordt
en de gewenste snelheid

Antwoord:
De ontvlechting was niet de wens van Ridderkerk zoals aangegeven bij antwoord 1. De planning is krap,
maar haalbaar, om vanaf 1 januari 2024 met de vier nieuwe organisaties te starten



Vraag 4
Welke gevolgen heeft de ontvlechting voor het beleid? Kunt u de kwaliteit van de stukken en beleid
garanderen of verwacht u vertragingen?

Antwoord
Het is moeilijk om in deze in de toekomst te kijken. Ook omdat er meerdere factoren zijn die de kwaliteit
en tijdigheid van beleid bepalen. De ontvlechting is één van deze factoren. De krapte op de arbeidsmarkt
speelt hierin bijvoorbeeld ook een grote rol net als het beschikbaar hebben van voldoende financiële
middelen voor het inhuren van extra capaciteit.

Vraag 5
Welke consequenties heeft deze ontvlechting voor de lopende contracten met zorgpartijen in het sociaal
domein? Kunnen de BAR-gemeenten de zorg voor hun inwoners wel blijven garanderen?

Antwoord

De lopende contracten worden gerespecteerd en indien Ouridisch) noodzakelijk omgezet naar een
contract met de gemeente Ridderkerk. De ontvlechting heeft geen invloed op de zorg vanuit onze externe
partners voor onze inwoners.

Vraag 6
Hoe denkt het college een aantrekkelijke werkgever te kunnen zijn voor de gemeente, mede gezien de
krappe arbeidsmarkt? Zijn er medewerkers die al aangegeven hebben te willen vertrekken of zijn
vertrokken, zo ja hoeveel?

Antwoord

In de opbouw van onze organisatie worden de medewerkers betrokken. Daarnaast worden de
medewerkers in de gelegenheid gesteld de functie van hun voorkeur aan te geven. Ja, er zijn
medewerkers die vertrekken vanwege de ontvlechting. Tegelijkertijd zijn er ook medewerkers dIe
aangeven het prettig te vinden om (weer) te gaan werken voor één gemeente. De instroom in 2022 is
hoger dan de uitstroom. Zie hiervoor onderstaande tabel

BAR-organisatie
Instroom aantal medewerkers
ii;BiBi7;aim
Uitstroom aantal medewerkers
Uitstroompercentage

Vraag 7
Is het inmiddels al duidelijk hoe het proces van deze ontvlechting eruit komt te zien?

Antwoord:
Hierover verwijzen wij u naar het raadsvoorstel “Besluitvorming over het gemeente specifiek
organiseren van taken en een frictiebudget” van 26-01-2023.

Vraag 8
Welke financiële gevolgen zal deze ontvlechting naar verwachting hebben voor onze gemeente? Bent u
bereid een nulmeting uit te voeren zodat extra kosten voor deze ontvlechting inzichtelijk worden? Vindt u
de kosten voor deze door u gewenste ontwikkeling van ontvlechting in verhouding staan met de
voordelen?



Antwoord

Nogmaals, de ontvtechting is geen gewenste ontwikkeling van de gemeente Ridderkerk. Voor de
financiële gevolgen verwijzen wij u naar het raadsvoorstel “Besluitvorming over het gemeente specifiek
organiseren van taken en een frictiebudget” van 26-01-2023

Wij vertrouwen erop u voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van RidJ Íkerk,

de secretaris, /de burgemeest\r,

Klaucke l mw. A. Attéma




