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Onderwerp: reactie samenwerking in BAR-verband 
 
 
Geachte dames en heren, 
  
Uw brief van 2 februari jl. over de samenwerking in BAR-verband en uw perspectief daarbij hebben 
wij met interesse gelezen. Hoewel u niet om een reactie gevraagd hebt, willen wij daar toch graag 
op reageren. 
 
Allereerst willen wij u laten weten dat wij het erg op prijs stellen dat u zo open bent over de kansen 
die de samenwerking naar uw mening biedt. Over de randvoorwaarden voor de samenwerking 
bestaat geen onduidelijkheid en deze worden ook door het college en de gemeenteraad van 
Ridderkerk onderschreven. Juist in een steeds complexere samenleving hebben mensen behoefte 
aan ankerpunten in de eigen woonomgeving, zodat er geen twijfel kan bestaan dat binnen de 
samenwerking de eigenheid en de identiteit van de eigen gemeente behouden dienen te blijven. U 
hebt uw college uitgenodigd binnen het geschetste kader op energieke wijze verder gestalte te 
geven aan de samenwerking in BAR-verband.  
 
Tijdens de onlangs gehouden BAR-markt in uw gemeentehuis hebt u kunnen constateren dat op 
velerlei terrein in BAR-verband wordt samengewerkt en dat de medewerkers enthousiast aan de 
slag zijn. In de brief over de stand van zaken van de quick-win projecten, die u onlangs hebt 
ontvangen, hebt u kunnen lezen dat ook nieuwe, andere projecten in samenwerking worden 
opgepakt.  
 
Bij de raad, het college en de directie van Ridderkerk bestaat begrip voor uw opvatting over de 
samenwerking, zoals u die in uw wenkend perspectief hebt verwoord. Het door u geschetste 
facilitair bedrijf als eindstip aan de horizon is echter niet de organisatievorm die ons aanspreekt. In 
een facilitair bedrijf voor de drie gemeenten verdwijnt veel lokale kennis en worden front-offices 
veelal uitgeklede balies. De eigenheid en identiteit van de deelnemende gemeente komen in het 
gedrang en voor de medewerkers zijn de werkzaamheden minder boeiend. Dat laatste zorgt er dan 
weer voor dat het moeilijker wordt om goed personeel te krijgen en te houden. Wij zijn van mening 
dat samenwerking niet moet worden gevoed door angst, maar juist moet zijn gebaseerd op de 
overtuiging van ieders kracht en toegevoegde waarde voor de samenwerking. Ook wij pleiten voor 
een helder perspectief, maar willen ons daarbij niet vastleggen in structuren voor de 
samenwerking. Een op de materie afgestemde samenwerking heeft onze voorkeur. Hoewel wij 
begrip hebben voor de kwetsbaarheden van Albrandswaard, zijn wij van mening dat ook een 
kleinere gemeente, zoals de uwe, het verschil kan maken in een samenwerkingsverband. Door de 
krachten te bundelen binnen de BAR-gemeenten kunnen we elkaar versterken en kunnen we 
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gezamenlijk en individueel groeien, zonder daarvoor een facilitair bedrijf op te richten. Door het 
bundelen van kennis en kunde op diverse terreinen, zien wij de samenwerking zich ontwikkelen tot 
een netwerkorganisatie, waar de medewerkers van de drie bestaande organisaties hun 
werkzaamheden uitvoeren. Soms in een project met medewerkers van de drie gemeenten 
gezamenlijk en in een ander geval door gebruik te maken van de specialistische kennis van de 
medewerker(s) van één van de drie gemeenten. Daarbij blijven de medewerkers in dienst van de 
eigen organisatie, maar kunnen ook zij groeien op hun eigen vakgebied en hebben zij de 
mogelijkheid om hun kennis op een breder terrein in te zetten. 
 
Sinds begin 2009 werken ook de directies nauwer samen. Enerzijds om de sturing op lopende 
projecten te intensiveren, anderzijds om de processen van samenwerking te stroomlijnen en het 
goede voorbeeld te geven en zodoende de medewerkers te motiveren om van elkaars kennis en 
kunde gebruik te maken. Kortom goed voorbeeld doet goed volgen. 
 
Zoals u hierboven hebt gelezen, willen wij de samenwerking in BAR-verband graag verder 
uitbouwen. Door die samenwerking op een natuurlijke manier tot stand te laten komen, kan ieders 
kracht benut worden en hoeven discussies over bestuurlijke en ambtelijke structuren niet te worden 
gevoerd.  
 
Wij vertrouwen erop dat met deze reactie uw brief voldoende is beantwoord. 
 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,         de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
de gemeenteraad van Ridderkerk, 
de griffier,     de voorzitter, 
 
 
 
 


