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Onderwerp: Stand van zaken BAR-samenwerking 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
Zoals toegezegd stellen wij u hierbij op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot de 
samenwerking met de gemeenten Barendrecht en Albrandswaard. 
 
Ten eerste kunnen wij u meedelen dat het bestuurlijk overleg op allerlei fronten is geïntensiveerd. 
Dat heeft ertoe geleid dat met begrip voor personele en organisatorische factoren van de drie 
gemeenten prioriteiten zijn benoemd binnen de quick-win projecten die in het koersdocument BAR-
goed! zijn aangegeven. Dat betekent dat sommige quick-win projecten in de 2e helft van 2008 
zullen starten. 
 
Niet alleen is het bestuurlijk overleg geïntensiveerd, maar ook de ambtenaren vinden elkaar steeds 
beter. Dat blijkt uit het hieronder staande overzicht van de quick-win projecten, maar ook uit het feit 
dat door de ondernemingsraden in 2007 de eerste contacten zijn gelegd. Afvaardigingen van de 
ondernemingsraden zullen in 2008 ervaringen uitwisselen en overleg voeren over zaken die voor 
hen van belang zijn.  
 
Bedrijfsvoering 
1a Visie dienstverlening en Invoering WABO 
 Na voorbereiding door de drie gemeenten is begin maart 2008 een gezamenlijke kick-off 
bijeenkomst  
 voor het project gehouden. Daarbij zijn tevens de externe adviseurs aanwezig geweest. 

Het conceptvoorstel “Uitgangspunten invoering omgevingsvergunning Wabo” wordt ons 
binnenkort voorgelegd. Hierin is een communicatieparagraaf opgenomen, waarin vermeld 
is hoe en wanneer uw raad hierover nader wordt geïnformeerd.  
Het project ligt op schema en de samenwerking verloopt naar wens. 

1b deregulering 
De drie gemeenten hebben niet in alle gevallen dezelfde regelgeving en lichten die daarom 
afzonderlijk door. Gedereguleerde regelingen worden uitgewisseld, zodat de ander daar 
zijn voordeel mee kan doen. De BAR-gemeenten nemen als samenwerkingsverband deel 
aan de Taskforce Vermindering Regeldruk Gemeenten onder leiding van de heer 
J. Wallage, in samenwerking met de VNG. Binnen de taskforce zijn projectgroepen 
geformeerd. De deelname aan de projectgroepen is binnen de BAR-gemeenten verdeeld. 
Uitkomsten worden uitgewisseld. 
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Door de BAR-gemeenten is bij Senter Novem subsidie aangevraagd en gekregen voor 
doorlichting van de administratieve lasten voor bedrijven en burgers. De BAR-gemeenten 
maken daarbij gebruik van de diensten van Zenc/EIM en trekken gezamenlijk op. De 
doorlichting zal plaatsvinden voor de zomervakantie, waarna een maatregelen- en een 
implementatieplan per gemeente zullen worden opgesteld. 
Na een aarzelende start, begint de samenwerking meer vorm te krijgen. 

1c basisadministraties 
 Start 2e helft 2008. 
 
2. Gezamenlijke ICT-infrastructuur & intergemeentelijk netwerk 

De samenwerking ICT BAR verloopt goed. Momenteel wordt gewerkt aan een business 
case voor één ict-omgeving. Hiervoor wordt externe deskundigheid gevraagd om een 
doorrekening te maken van 4 varianten. Planning is de business case eind april voor te 
leggen aan directies en colleges om te komen tot een keuze hoe de ict-omgeving vorm te 
geven. Nog dit jaar moet een keuze gemaakt worden voor één van de varianten, omdat 
Ridderkerk en Albrandswaard dit jaar de ict-omgeving moeten vervangen. 
 

3. Gezamenlijk auditteam 
 Start 2e helft 2008 
 
4. Gezamenlijke organisatie van de inkoop 

Voorafgaand aan het koersdocument werd al samengewerkt op het gebied van inkoop. 
Deze samenwerking is geïntensiveerd en verloopt goed. 
 

5.Samenwerking op gebied van HRM 
Op dit moment wordt in beeld gebracht welke concrete mogelijkheden en kansen 
samenwerking op dit terrein biedt. De officiële start van het project zal in het 2e halfjaar van 
2008 plaatsvinden. 

 
Fysiek 
Breedband op bedrijfsterreinen. 
 Inventarisatie onder bedrijven heeft uitgewezen dat hiervoor weinig interesse bestaat. 
 In bestuurlijk overleg zal een besluit worden genomen over de voortgang van dit project. 
 
Economie 
Economische visies afstemmen tussen Barendrecht en Ridderkerk 

Hierbij is Albrandswaard eveneens betrokken. Gebleken is dat de BAR-gemeenten 
verschillen in tempo, zodat heroverweging van dit project moet plaatsvinden. Dat betekent 
niet dat er geen samenewerking plaatsvindt, maar uitsluitend dat het project in deze vorm 
wellicht niet het juiste instrument is. 

Gezamenlijk optrekken in regie en uitvoering WSW 
 Het project loopt en de samenwerking verloopt naar wens. 
 
Sociaal 
Visievorming en uitvoering Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 
Het startdocument voor dit project is klaar en daarmee ligt dit project op schema. 
De mogelijkheid wordt onderzocht of project (Visievorming) en uitvoering opvoedingsondersteuning 
kan worden gecombineerd met project CJG. 
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Activering sociale rol bedrijfsleven 
De projectgroep van de BAR-gemeenten heeft de werkgeversdag (november 2007) geëvalueerd 
en bekijkt mogelijke vervolgactiviteiten, waaronder het uit te voeren haalbaarheidsonderzoek 
werkgeverssteunpunt. In het onderzoek kan de vraag of het realiseren van één regionaal 
ondernemersloket worden meegenomen. Na besluitvorming door de colleges (maart 2008) wordt 
het onderzoek verder uitgewerkt. 
Regionaal plan vroegtijdige Schoolverlaters en 'inventariseren risicogroepen jongeren'  
Het voorstel om deze beide projecten te koppelen is, ter borging van de subsidie voorgelegd aan 
de Stadsregio, die positief heeft gereageerd.  
Start 2e helft van 2008 (in afwachting van vervulling vacature Barendrecht). 
Bestrijden eenzaamheid ouderen 
start 2e helft van 2008 (in afwachting van personele invulling Barendrecht) 
Vrijwilligerswerk en mantelzorg 
start 2e helft van 2008 (in afwachting van projectleider Barendrecht 
 
Algemeen 
Communicatie (breed) 
Start 2e helft van 2008. 
Voorafgaand hieraan wordt al samengewerkt om een BAR-communicatiebeleid in het kader van 
gemeentegrenzen overschreidende calamiteiten op te stellen.  
 
Wij gaan er vanuit dat wij u hiermee voldoende op de hoogte hebben gesteld en vernemen graag 
van u of u ermee in kunt stemmen indien wij u in het vervolg bij de programmamonitor informeren 
over de actuele stand van zaken ten aanzien van de samenwerking in BAR-verband. 
 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 


