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Motie Doorontwikkeling ambtelijke organisatie
Inhoud van de motie
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en
wethouders tot het behandelen van de Kadernota begroting 2022 Ridderkerk;
constaterende dat:
1. de ambtelijke organisatie van de gemeente Ridderkerk op 1 januari 2014, met de ambtelijke
organisaties van Albrandswaard en Barendrecht, is opgegaan in de Gemeenschappelijke
Regeling BAR-Organisatie;
2. Berenschot op 12 juni 2019 in haar rapport “Evaluatie dienstverlening en governance BARorganisatie” in overweging heeft gegeven om de BAR-Organisatie te wijzigen in een
bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO);
3. het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk op 18 december 2020 in antwoord
op vragen van Partij 18PLUS heeft aangegeven nader onderzoek te doen naar mogelijkheden
om beleidsinhoudelijke keuzevrijheid formeel in te richten;
4. blijkens de raadsinformatiebrief (RIB) van 2 juli jl. het dagelijks bestuur, binnen de door hem
geformuleerde ambities over de doorontwikkeling van de Gemeenschappelijke Regeling BAROrganisatie, een viertal denkrichtingen is voorgelegd over die doorontwikkeling;

is van mening dat:
a. de medewerkers van de BAR-Organisatie dagelijks hun uiterste best doen om onze inwoners,
ondernemers, maatschappelijke partners en gemeentebestuur te bedienen;
b. het gemeentebestuur (gemeenteraad en college) beleidsinhoudelijke keuzevrijheid moet
hebben en houden;
c. dit wordt bevorderd door het per gemeente inzetten van ambtenaren met beleidsinhoudelijke
taken;
d. inwoners en ondernemers baat hebben bij een excellente dienstverlening vanuit de gemeente;
e. medewerkers en gemeentebestuur baat hebben bij een optimaal ingerichte organisatie;

verzoekt het college om:
1. in de eerstkomende vergadering van het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling BAR-Organisatie te bewerkstellen dat de 4 denkrichtingen worden uitgewerkt. Wat
leidt tot een voorstel, inclusief financiële consequenties, aan het algemeen bestuur, dat
geagendeerd kan worden voor de eerste vergadering van het nieuw samengesteld dagelijks
bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-Organisatie na de
gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022;
2. te bewerkstelligen dat hiervoor een onafhankelijk extern bureau wordt ingeschakeld;
3. de colleges en de gemeenteraden van Albrandswaard en Barendrecht op de hoogte te stellen
van dit verzoek;
en gaat over tot de orde van de dag.
De raadsleden,
Fleur Stip, Partij 18PLUS

Edward Piena, VVD

Ton Overheid, CDA

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk
Algemene informatie
Betreft raadsvoorstel nr. 324422
Behandeld in de raadsvergadering van 6 juli 2021
Samenvatting
Onderwerp is de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie.
Het college wordt verzocht in het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BARorganisatie te bewerkstelligen dat een onafhankelijk extern bureau de vier denkrichtingen voor de
doorontwikkeling uitwerkt.
Deze uitwerking moet leiden tot een voorstel, dat na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 aan
het algemeen bestuur wordt voorgelegd.
Uitslag stemming
De motie is aangenomen.
Stemverhouding
Voor: 27 (VVD, GroenLinks, CDA, Echt voor Ridderkerk, ChristenUnie, SGP, D66, Burger op 1,
Partij 18PLUS, Leefbaar Ridderkerk, PvdA)
Tegen: 0

