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Memo 
 

 

Aan: Colleges van B&W  Van: Ria Alblas, Erwin Weterings, 
Dannis van IJpen 

CC:        Toestelnummer: (0180) 698 213 

Onderwerp: Stand van zaken BAR-projecten –  
december 2009 

Datum: 8 december 2009 

 

 
Geachte bestuurders,  
 
Bijgaand ontvangt u de halfjaarlijkse stand van zaken in de BAR-samenwerking. Deze update is nu  
gestandaardiseerd, waarbij inzicht gegeven wordt in de volgende drie vragen: 
 

1. Terugblik op ontwikkelingen in de laatste drie maanden 
2. Koppeling met doelstellingen uit BAR-Koersdocument 
3. Vooruitblik op ontwikkelingen in de komende drie maanden 

 
 
1. Invoering WABO/ visie dienstverlening 
 
Bestuurlijk opdrachtgever: vacature (Ridderkerk) 
Ambtelijk opdrachtgever: G.J. Bravenboer (Barendrecht) 
Projectleider: J. Kok (Barendrecht) 
 
a. Terugblik op ontwikkelingen in de laatste drie maanden 
De afgelopen drie maanden hebben in het teken gestaan van het daadwerkelijk oppakken van samenwer-
king op het gebied van advisering welstand en advisering door de Veiligheidsregio (brandpreventie). De 
adviseurs komen nu op één plaats samen waarbij de adviezen worden verstrekt voor de drie gemeenten. 
De gemeenten zijn aangesloten op het OLO ( Omgevingsloket Online). De medewerkers kunnen de eerste 
verkenningen uitvoeren binnen dit pakket. In BAR-verband wordt gewerkt aan het gezamenlijk opstellen van 
de aan de Wabo verbonden processen. Als spin-off voor de Wabo-werkgroep heeft het opstellen en behan-
delen van de startnotitie “samenwerking BAR op het gebied van vergunningen en handhaving” de nodige 
inspanningen gekost. 
 
 
b. Koppeling(en) met BAR-Koersdocument 
De gezamenlijke welstandsadvisering vindt vanaf 1 mei 2009 plaats tot ieders tevredenheid. Voor  
Albrandswaard en Ridderkerk betekent deze samenwerking een wekelijkse toetsing in plaats van een twee-
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wekelijkse toetsing. De procedures kunnen sneller verlopen, wat de inwoners ten goede komt. De samen-
werking leidt ook tot het efficiënter inzetten van personeel. Gemeenschappelijke toetsing door de VRR zal  
 
 
per 1 november 2009 gaan plaatsvinden. Hier worden ook voordelen verwacht. In welke mate zal zich moe-
ten uitkristalliseren in de praktijk. 
 
c. Vooruitblik op ontwikkelingen in de komende drie maanden 
De komende maanden zullen in het teken staan van de aanschaf en implementatie van het softwarepakker 
OVX. Dit is een pakket speciaal voor de Wabo. Ook de gezamenlijke (in company) opleiding Wabo wordt in 
die periode geregeld. De cursussen zullen naar verwachting in het voorjaar van 2010 plaatsvinden. Het op-
stellen van de processen blijft een punt van aandacht. Verder worden er diverse werkzaamheden uitge-
voerd, zoals het aanpassen van de legesverordening, het inventariseren van mede-adviseurs en het naden-
ken over de verdeling van mandaten.    
 
 
2. Deregulering 
 
Bestuurlijk opdrachtgever: H. Bergmann (Albrandswaard) 
Ambtelijk opdrachtgever: M. Nienhuis (Ridderkerk) 
Projectleider: R. Alblas (Ridderkerk) 
 
a. Terugblik op ontwikkelingen in de laatste drie maanden 
Ambtelijk werd voor de BAR-gemeenten deelgenomen aan de werkgroep Uniformiteit van de Pionierge-
meenten van de Taskforce Deregulering. Deze heeft i.s.m. de Regiegroep Regeldruk een rapport uitge-
bracht over de mogelijkheden voor toepassing van Uniformiteit bij gemeentelijke vergunningen en ontheffin-
gen.  
 
Voor wat betreft de uitwerking van de rapporten over vermindering van de lastendruk voor burgers en be-
drijfsleven (voucherregeling) hebben de BAR gemeenten de rapporten voorgelegd aan hun colleges. De  
14 producten van de drie gemeenten worden nu naast elkaar gelegd, zodat onderlinge uitwisseling plaats 
kan vinden. Een prioritering van de 14 producten wordt nu bepaald. 
 
 
b. Koppeling(en) met BAR-Koersdocument 
 
1. Vergroten kracht van de drie gemeenten; niet van toepassing in dit project. 
 
2. Verbeteren kwaliteit dienstverlening  
 
Er zijn quick-wins te behalen voor het uniformeren van de exploitatievergunning, evenementenvergunning, 
kapvergunning/ bomenlijst, bijzondere bijstand en leerlingenvervoer. 
 
3. Beperken kwetsbaarheid  
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+ 
4. Vergroten kwaliteit en deskundigheid  
 
 
 
Bij uniforme producten kan men de expertise delen en blijft de kennis behouden in de BAR-gemeenten als 
iemand uitvalt. Dit verkleint de kwetsbaarheid voor kennisverlies. 
 
5. Versterken integraliteit bij regionale ontwikkelingen  
 
Vindt zijn uitwerking in de uniforme producten. Een voorwaarde voor een uniform product is dat het integraal 
is. 
 
6. Vergroten efficiency  
 
Bij uniformering volgt er een efficiencyvoordeel voor de aanvrager. 
 
7. Beter inspelen op arbeidsmarktproblemen; niet van toepassing in dit project. 
 
 
c. Vooruitblik op ontwikkelingen in de komende drie maanden 
Er zal een prioriteitenlijst gemaakt worden voor de BAR gemeenten voor de 14 producten. Naar aanleiding 
van deze lijst worden de top twee-producten als pilot aangepakt om tot een uniforme BAR aanpak te  
komen. De (uitgestelde) invoering van de WABO zorgt ervoor dat voor de daarin opgenomen producten de 
administratieve lastendruk flink daalt. Bij de prioritering van de 14 producten, die nu wordt bepaald, zal hier-
mee rekening worden gehouden. 
 
  

3. Gezamenlijke ICT-infrastructuur & intergemeentelijk netwerk 
 
Bestuurlijk opdrachtgever: H. Bergmann (Albrandswaard) 
Ambtelijk opdrachtgever: G.J. Bravenboer (Barendrecht) 
Projectleider: W. Hoekstra (Barendrecht) 
 
 
a. Terugblik op ontwikkelingen in de laatste drie maanden 
 
In de laatste drie maanden hebben o.a. de volgende activiteiten plaatsgevonden: 
 
Aanleg Glasvezelnet  
Het netwerk is operationeel, maar nog niet dubbel uitgevoerd. De oplevering van het laatste traject  
Barendrecht-Ridderkerk zal rond april 2010 gereed zijn. De infrastructuur wordt wel in productie genomen 
(maatregelen zijn genomen om de risico’s te mitigeren). 
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Aanleg Datacenters 
De werkzaamheden zijn voor 90% afgerond. Oplevering vindt eind 2009 plaats. 
 
 
Migratie applicaties 
De inzet van Centric ligt hierbij op het kritieke pad. Zij zijn in november pas gestart met de voorbereidingen. 
Verwachte einddatum: februari 2010. 
 
Opleiding en Proces 
Ligt op schema. 
 
Financiën 
Conform begroting. 
 
Resumé: vertraging in project biedt mogelijkheden om organisatie/proces/kennis-aspecten degelijker uit te 
werken. 
 
 
b. Koppeling(en) met BAR-Koersdocument 
 

1. Vergroten kracht van de drie gemeenten 
a. ICT-speelt een steeds belangrijkere rol in de gemeentelijke processen/dienstverlening. De 

nieuwe infrastructuur biedt technische mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren 
en uit te breiden. Tevens maakt het de diverse samenwerkingsvormen technisch mogelijk. 

2. Verbeteren kwaliteit dienstverlening 
a. De beschikbaarheid van de nieuwe ICT-omgeving ligt straks hoger dan die van de oude 

omgeving. Dat is een plus (technische kwaliteit). 
b. De uiteindelijke organisatorische setting van het ICT-beheer (centraal/decentraal: en daar-

mee de afstand tussen de gebruiker en de ICT-beheerorganisatie) zal bepalen hoeveel aan-
dacht er besteed moet worden aan de inrichting van de dienstverlenende processen. 

3. Beperken kwetsbaarheid  
a. Iedere gemeente beschikt momenteel over 2 systeembeheerders. In de nieuwe situatie is de 

uitwisselbaarheid van systeembeheerders vergroot doordat zij allen actief zijn in dezelfde 
ICT-omgeving. Dat beperkt de kwetsbaarheid aanzienlijk. De mate waarin is afhankelijk van 
de gekozen beheerorganisatie. 

4. Vergroten kwaliteit en deskundigheid  
a. De 6 systeembeheerders zijn momenteel noodgedwongen van de categorie ‘duizendpoot’. 

De nieuwe beheersituatie maakt specialisatie mogelijk. Ook hierbij is de mate van speciali-
satie afhankelijk van de gekozen beheerorganisatie.  

5. Versterken integraliteit bij regionale ontwikkelingen 
a. Gemeenten maken in toenemende mate deel uit van een federatief werkende overheid (zie 

ook het NUP). Regionale samenwerkingsverbanden nemen toe. De ICT-functie speelt hierbij 
vaak een faciliterende rol. BAR-ICT kan deze rol straks beter invullen dan ooit. 

6. Vergroten efficiency 
a. Doelmatiger inzetten van systeembeheer; 
b. De inzet van nieuwe(re) technologie (grotere/snellere servers/san’s etc.) vergroot de doel-

matigheid van de gebruikersorganisaties. 
c. Er gaan meer mogelijkheden ontstaan voor het uniformeren van de ICT-omgeving. 

7. Beter inspelen op arbeidsmarktproblemen 
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a. Goede ICT’ers zijn schaars. De nieuwe beheersituatie maakt BAR-ICT een interessante par-
tij om bij te werken. Een moderne infrastructuur met mogelijkheden voor verbreding en spe-
cialisatie, en differentiatie in niveaus (junior, medior, senior). 

 
c. Vooruitblik op ontwikkelingen in de komende drie maanden 
 
Centraal in deze periode staan de volgende onderdelen van het project: 
 

 Aanpassingen/verbeteringen doorvoeren in de drie gemeentelijke/lokale netwerken (november); 
 Na afronding van de acceptatietest de oplevering van de datacenters door PQR aan BAR-ICT  

(november); 
 Migratie van de vele applicaties naar de datacenters (afronding januari/februari). 

 
Daarnaast is de projectgroep momenteel bezig met het opstellen van de notitie ‘Kansen en keuzes binnen 
de BAR-ICT Samenwerking’. Dit naar aanleiding van de WABO-samenwerkingsnotitie. Deze notitie conclu-
deert dat de ICT-functie altijd wat meer zal moeten samenwerken dan de te bedienen gebruikersorganisatie. 
Dit ter voorkoming van inefficiënte/complexe beheersituaties. Besluitvorming hierover kan grote impact heb-
ben op de drie ICT-afdelingen. De verlengde doorlooptijd van het project leidt ook tot een verlengde inzet 
van de externe projectleiding. Deze extra inzet wordt beperkt door inzet/ondersteuning vanuit Albrands-
waard. 
 
 
4. Gezamenlijk auditteam 
 
Bestuurlijk opdrachtgever:  R. van Praag (Albrandswaard) 
Ambtelijk opdrachtgever: T. Kruijt (Albrandswaard) 
Projectleider: R. van der Stoel (Albrandswaard) 
 
 
a. Terugblik op ontwikkelingen in de laatste drie maanden 
 
Het Auditteam BAR is nu 4 keer bij elkaar geweest, waarbij er door verloop tussentijds een verandering van 
projectleider heeft plaatsgevonden. Vastgesteld kan worden dat de drie BAR-gemeentes de auditfunctie elk 
op een andere manier heeft georganiseerd, wat vooralsnog de samenwerking beperkt tot kennisdeling en 
kwaliteitsvergroting. Belangrijker nog dan de verschillen tussen de drie gemeentes, zijn de overeenkomsten 
in onderzoekskader (zoals rechtmatigheid / artikel 213a onderzoek) waar, door het bundelen van kennis en 
informatie en het benchmarken van bedrijfsvoeringsaspecten, meer gevoel gaat ontstaan bij de doelmatig-
heid/doelgerichtheid van de diverse processen. 
 
b. Koppeling(en) met BAR-Koersdocument 
1. Het vergroten van de kracht van de drie gemeenten; beter in staat zijn om te kunnen inspelen op 

landelijke en regionale ontwikkelingen en beheerstaken beter te kunnen uitvoeren.  
 
Ontwikkelingen: 
- een vast auditoverleg is ingevoerd,  
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- nieuwe ontwikkelingen worden gezamenlijk besproken, waarbij alle betrokkenen op een pro-actieve 
wijze actuele onderwerpen agenderen. 

 
 
 
2. Het verbeteren van de kwaliteit en efficiëncy van dienstverlening/vergroting deskundigheid 
 
Ontwikkelingen: 
- verordeningen zullen worden vergeleken. 
- gekeken wordt naar de gezamenlijke opleidingsbehoefte(n). 
- er zullen gezamenlijke benchmarkonderzoeken worden geïnitieerd. 
 
c. Vooruitblik op ontwikkelingen in de komende drie maanden 
Er is een termijnagenda opgesteld waaraan het komende overleg verder vorm wordt gegeven middels het 
opstellen van een concreet stappenplan.  
 
 
5. Gezamenlijke organisatie van de inkoop 
 
Bestuurlijk opdrachtgever: B. Nootenboom (Barendrecht) 
Ambtelijk opdrachtgever: M. Nienhuis (Ridderkerk) 
Projectleider: A. Wennekes (Ridderkerk) 
 
 
a. Terugblik op ontwikkelingen in de laatste drie maanden 
Na een aarzelende start van het BAR- inkoopproject per 1-1-2009 zijn er goede resultaten geboekt in de 
samenwerking. De werkzaamheden in Albrandswaard zijn vooral een succes door de fysieke aanwezigheid 
van een inkoopadviseur één keer per week. De betrokkenheid van inkoop in allerlei inkoopprocessen is daar 
inmiddels ver doorgevoerd. De personele bezetting bij de gemeente Barendrecht op de inkoopfunctie is hal-
verwege dit jaar gewijzigd, waardoor de sturing na de projectfase nog niet goed geregeld is. 
 
b. Koppeling(en) met BAR-Koersdocument 

1. Vergroten van de kracht van de drie gemeenten. 
Door combinaties van opdrachten van Albrandswaard en Ridderkerk zijn al diverse voordelen be-
haald op inkoopgebied.  

2. Verbetering kwaliteit dienstverlening  
Voor Albrandswaard is nu altijd een inkoopadviseur ter beschikking, hetgeen tot uitdrukking komt in 
de verbetering van inkoopprocessen. 

3. Beperken kwetsbaarheid 
De kwetsbaarheid voor alle drie de gemeenten is door de huidige samenwerking gereduceerd,  

      maar blijft een continue aandachtspunt. 
4. Vergroten kwaliteit en deskundigheid. 

Door veel uitwisseling van informatie voor correcte aanbestedingsprocedures zijn de kwaliteit en 
deskundigheid van de individuele medewerkers en het team als geheel toegenomen. 
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5. Versterken integraliteit bij regionale ontwikkelingen. 
Gezien enkele gezamenlijke BAR-aanbestedingen op sociaal gebied heeft dit geleid tot gezamenlijk 
ontwikkelingen binnen dit beleidsveld. Zo heeft de WMO-Huishoudelijke Hulp aanbesteding geleid 
tot een samenwerking met mogelijk alle locale instellingen. 

 
 

6. Vergroten van efficiency. 
Door gezamenlijke projecten op te starten zijn/worden voordelen behaald t.a.v. de (in-
koop)begeleiding en worden aanbestedingen i.p.v. 3 maal slechts 1 maal uitgevoerd. 

7. Voor Albrandswaard levert dit extra voordelen op, daar Albrandswaard de aanbestedingsprocedure 
nu in eigen gelederen kan uitvoeren en de kosten van een extern adviesbureau kan besparen. De 
inkoopadviseurs van de 3 gemeenten moeten de aanmaak van de meeste bestekken zelfstandig 
kunnen uitvoeren. 

8. Beter inspelen op arbeidsmarktproblemen. 
Hierover is niets te melden, want op het ogenblik is de arbeidsmarkt voor gemeenten ruimer dan op 
het moment dat deze doelstelling werd opgeschreven. Zodra de economie aantrekt, kan dat in korte 
tijd weer veranderen. Duidelijk is dat de samenwerking op inkoopgebied meer uitdaging biedt aan de 
inkopers dan wanneer zij hetzelfde werk doen voor één gemeente. 

 
c. Vooruitblik op ontwikkelingen in de komende drie maanden 
De sturing op samenwerking op inkoopgebied wordt verder vorm gegeven. Gezamenlijke inkoopprojecten 
worden uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld de gezamenlijke aanbesteding op speeltoestellen. Daarnaast zal het 
project op inhuur van externen worden opgepakt. 
 
Een neveneffect van de inkoopsamenwerking is dat de communicatie tussen de vak-/ en beleidsmedewer-
kers van de samenwerkende gemeenten na een gezamenlijk inkooptraject gemakkelijker verloopt. Als resul-
taat daarvan zijn er initiatieven ontstaan op het gebied van openbare verlichting en afvalverwijdering. 
 
Gezien allerlei (grote) aanbestedingstrajecten, waarbij de materiedeskundigen c.q. budgethouders zeer 
nauw betrokken worden in het inkoopproces i.p.v. dit in zijn geheel uit te besteden, zal de professionaliteit 
van de vak-/beleidsmedewerkers omtrent inkoop in Albrandswaard nog verder toenemen. 
 
 
6. Samenwerking HRM 
 
Bestuurlijk opdrachtgever: M. Schreurs (Barendrecht) 
Ambtelijk opdrachtgever: T. Kruyt (Albrandswaard) 
Projectleider: E. Kerstens (Albrandswaard) 
 
a. Terugblik op ontwikkelingen in de laatste drie maanden 
In het kader van het BAR-HRM project is op 2 oktober 2009 door Albrandswaard een  
kickoff-bijeenkomst georganiseerd voor alle medewerkers P&O en de BAR-directies. Doel van de bijeen-
komst was kennismaken met elkaar, verkenning op samenwerkingsonderwerpen, verkenning van de net 
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werkstructuur en de rollen van P&O hierin. Het startsein van de bijeenkomst werd gegeven door de bestuur-
lijk opdrachtgever, wethouder Martin Schreurs. 
 
De bijeenkomst resulteerde in een unanieme overtuiging dat samenwerking in een netwerkorganisatie kan-
sen biedt voor de drie organisaties. Ook leerde de bijeenkomst dat de afdelingen P&O naast hun eigen sa-
menwerkingsverbanden ook een belangrijke rol vervullen in de ondersteunende (faciliterende) zin van ande-
re teams en afdelingen. Er is verkend op welke p&o-terreinen er samenwerkingsmogelijkheden zijn. Tijdens 
de BAR-markt op 7 oktober 2009 is een weergave van de resultaten van de kickoff bijeenkomst gegeven. 
 
 
In vervolg op de kickoff-bijeenkomst heeft op 10 november jl. een vervolgbijeenkomst van de p&o-ers 
plaatsgevonden. Daarin is de projectstructuur definitief vastgesteld en heeft een verdieping plaatsgevonden 
in de samenwerkingsmogelijkheden.  
 
In het licht van de uitgangspunten van het koersdocument zijn enkele concrete vraagstukken al in het BAR-
HRMproject opgepakt: 
 
 
b. Koppeling(en) met BAR-Koersdocument 
Vergroten kracht van de drie gemeenten/beperken kwetsbaarheid/Vergroten kwaliteit en deskundig-
heid  
 WABO en ICT in relatie tot HRM 
Naar aanleiding van de WABO- en ICT-presentaties op 16 oktober 2009,  is de behoefte uitgesproken aan 
een globale inventarisatie van de HRM-elementen waarmee bij een verdergaande samenwerking op deze 
terreinen rekening gehouden dient te worden. De resultaten van dit onderzoek zijn op 6 november 2009 in 
een notitie aan de BAR-directies voorgelegd. De notitie dient als input voor de discussie tijdens het directie-
overleg over de vorm waarin WABO en ICT binnen BAR worden belegd.  
 
Versterken integraliteit bij regionale ontwikkelingen 
 Wacht- en waakdienstregeling 
Door het gezamenlijk optrekken in regionaal verband van de ambtenaren rampenbestrijding is de vraag ont-
staan naar een uniforme vergoedingregeling voor de wacht- en waakdiensten van deze ambtenaren. Ook is 
vanuit de gezamenlijke ondernemingsraden verzocht om integratie van de overige voorkomende wacht- en 
waakdiensten in dezelfde regeling. Bij gebrek aan capaciteit op p&o van Barendrecht is deze opdracht uitge-
voerd door p&o van Ridderkerk en Albrandswaard. 
 
 
c. Vooruitblik op ontwikkelingen in de komende drie maanden 
Doelstelling tot 1 januari 2009: 
- vormgeving projectteam; 
- concept-werkplan 2010 gereed, inclusief planning en voor goedkeuring voorgelegd aan BAR-directies; 
- start activiteiten volgens werkplan. 
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Na vaststelling van het werkplan kan concreter worden aangegeven op welke uitgangspunten uit het koers-
document resultaten gehaald zullen gaan worden. 
 
 
7. Afstemmen economische visies 
 
Bestuurlijk opdrachtgever: H. van den Berg (Ridderkerk) 
Ambtelijk opdrachtgever: G.J. Bravenboer (Barendrecht) 
Projectleider: vacature (Barendrecht) 
 
a. Terugblik op ontwikkelingen in de laatste drie maanden 
 Barendrecht en Ridderkerk hebben regelmatig contact gehad t.a.v. de aanpak van de IJsselmondse Knoop  
in verband met het vastlopen van de op- en afritten van de A29 en de A15 en de algehele doorstroming op 
deze autosnelwegen. Voorts is er ook contact in BAR-verband geweest over de aanleg van de A4 Zuid voor 
verlichting van de verkeersdruk op de A15. De gemeenten informeren elkaar structureel over werkzaamhe-
den. Ambtelijk zijn hiertoe de noodzakelijke contacten gelegd. De informatie-uitwisseling is “going concern” 
en is als goed te bestempelen. 
  
b. Koppeling(en) met BAR-Koersdocument 
Het vergroten van de (slag-)kracht van de drie gemeenten. Doordat we elkaar structureel informeren en daar 
waar het de gezamenlijke belangen betreft ook gezamenlijk naar buiten toe optreden, wordt de gezamenlijke 
kracht groter. 
 
c. Vooruitblik op ontwikkelingen in de komende drie maanden 
Combineren van enkele bedrijfsbezoeken die colleges aan het lokale bedrijfsleven afleggen. Ter kennisma-
king en voor de versterking van de onderlinge band van de colleges, alsmede voor de beeldvorming omtrent 
het regionale bedrijfsleven. 
 
 
8. Opzetten gezamenlijke crisisorganisatie 
 
Bestuurlijk opdrachtgever: nader te benoemen in SG BAR, bij voorkeur burgemeester uit  
Albrandswaard of Ridderkerk 
Ambtelijk opdrachtgever: M. van Bijnen (Barendrecht) 
Projectleider: G. van Gastelen (Barendrecht) 
 
a. Terugblik op ontwikkelingen in de laatste drie maanden 
De startnotitie van het onderzoek is inmiddels voorgelegd aan de BAR-Directieteam en met de voorgestelde 
koers is ingestemd. Daarnaast is de startnotitie geagendeerd geweest in de Stuurgroep BAR. Op dit moment 
worden nadere onderzoeksvragen geformuleerd, t.b.v. de volgende (tweeledige) probleemstelling: 
 
1. In hoeverre zijn de BAR-gemeenten bereid en in staat gezamenlijk een Regionaal Crisisplan (en organisa-
tie) op te stellen? Het Barendrechtse model dient daarbij als voorbeeld, dat vrijwel geheel overeenkomt met 
het regionaal nog vast te stellen Regionaal Crisisplan. 
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2. In hoeverre zijn de BAR-gemeenten bereid en in staat samen te werken op het gebied van de gemeente-
lijke crisisorganisaties,  waarbij gezamenlijk invulling wordt gegeven aan de totale gemeentelijke crisisorga-
nisatie. 
 
b. Koppeling(en) met BAR-Koersdocument 
Op dit moment is het onderzoek nog in volle gang. Zo lang het onderzoek nog niet is opgeleverd en nog niet 
is bepaald of het implementeren van het regionaal crisisplan in BAR-verband groen licht krijgt, is het niet  
realistisch om te spreken van het boeken van resultaten m.b.t. de doelstellingen uit het BAR-
Koersdocument. Deze doelstellingen worden uiteraard wel nagestreefd. 
 
 

c. Vooruitblik op ontwikkelingen in de komende drie maanden 
De verwachting is dat over drie maanden het onderzoek is afgerond en wordt opgeleverd. Vervolgens gaat 
de volgende fase van start, waarin besloten wordt of er op basis van het onderzoek een ‘go’ of ‘no go’ gaat 
plaatsvinden. 
 
 
9. Gezamenlijke structuurvisies 
Bestuurlijk opdrachtgever: nader te benoemen in SG BAR, bij voorkeur wethouder uit  
Albrandswaard of Ridderkerk 
Ambtelijk opdrachtgever: M. van Bijnen (Barendrecht) 
Projectleider: A. Verhoeven (Barendrecht) 
 
a. Terugblik op ontwikkelingen in de laatste drie maanden 
Net voor de zomervakantie is een startdocument opgesteld, waarin de intenties zijn vastgelegd voor de  
samenwerking. Deze zijn: 
 
- welk voorzieningenniveau kan worden bereikt voor een inwonertal gelijk aan de som van die van de drie  
  gemeenten; 
- afstemming van de drie lokale visies op elkaar; 
- open staan voor het oplossen van elkaars problemen. 
 
 
b. Koppeling(en) met BAR-Koersdocument 
 
Omdat we nog aan het begin van de samenwerking op dit punt staan is het nog te vroeg om van resultaten 
te spreken. De samenwerking heeft de intentie om vooral te scoren op de volgende doelstellingen: 
1. Vergroten kracht van de drie gemeenten  
2. Verbeteren van de kwaliteit dienstverlening  
3. Beperken van kwetsbaarheid 
4. Versterken van integraliteit bij regionale ontwikkelingen 
 
 
c. Vooruitblik op ontwikkelingen in de komende drie maanden 
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Op dit moment wordt onderzocht welke werkwijze gekozen moeten worden, t.w.: 
 
* één structuurvisie voor de drie gemeenten, met toevoeging van drie hoofdstukken voor de drie gemeenten  
  afzonderlijk t.b.v. de couleur locale; 
* drie structuurvisies, één per gemeente, en een overkoepelende visie voor de gemeenschappelijke zaken. 
 
 
10. Regionaal Arbeidsmarktbeleid 
 
Bestuurlijk opdrachtgever: H. van Toornburg (Albrandswaard) 
Ambtelijk opdrachtgever: M. van Bijnen (Barendrecht) 
Projectleider: C. Minnaard (Barendrecht) 
 
 
a. Terugblik op ontwikkelingen in de laatste drie maanden 
 
De projectgroep heeft in de afgelopen maanden de Startnotitie Arbeidsmarktbeleid verder uitgewerkt. Een 
aanbesteding werd voorbereid van reïntegratietrajecten en inburgeringsvoorzieningen. Hiervoor is een ge-
zamenlijk (BAR-)bestek opgesteld. Dit kostte de nodige tijd, omdat de drie gemeenten vanuit een verschil-
lende visie en werkwijze naar deze onderwerpen kijken. Door het formuleren van verschillende percelen in 
het bestek ontstaat waarschijnlijk de mogelijkheid om met diverse instellingen een contract af te sluiten,  
zodat voor alle klanten van de BAR-gemeenten passende voorzieningen kunnen worden aangeboden. 
Ook de andere onderdelen van de startnotitie werden uitgewerkt door het opstellen van een Notitie Arbeids-
marktbeleid, waarin ook de uitwerking van de regiefunctie WSW en de Wet investeren in jongeren (WIJ) zijn 
opgenomen.  
 
 
b. Koppeling(en) met BAR-Koersdocument 
 
1.Vergroten kracht van de drie gemeenten. 
Nog geen concrete resultaten te noemen. Het ziet er wel naar uit dat we door samen op te trekken gemakke-
lijker afspraken kunnen maken in regionaal verband t.b.v. van samenwerking met het UWV, uitvoeren Actie-
plan Jeugdwerkloosheid e.d. 
 
2.Verbeteren kwaliteit dienstverlening. 
Moet volgend jaar blijken bij uitvoering WSW, WIJ en afspraken met aanbieders reïntegratie en inburgering. 
 
3.Beperken kwetsbaarheid. 
Is voorzien door nauw samen te werken tbv uitvoering WSW, jeugdwerkloosheid e.d. Zie ook onderdeel c. 
 
4.Vergroten kwaliteit en deskundigheid. 
(zie 2.) 
 
5.Versterken integraliteit bij regionale ontwikkelingen. 
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Hier wordt aan gewerkt. Zie ook onderdeel 1 en regionale werkgeversbenadering, aanpak jeugdwerkloos-
heid door samenwerking met ROC’s, UWV en welzijnswerk. 
 
6.Vergroten efficiëncy. 
Samenwerken kost veel tijd. Zo bezien is er nog geen sprake van winst. Dezelfde kwaliteit en kwantiteit van 
dienstverlening met minder middelen of betere kwaliteit met dezelfde middelen is uiteraard waar naar ge-
streefd wordt, maar die “rekening” kan ons inziens pas over een paar jaar worden gepresenteerd. 
Anderzijds: bij de totstandkoming van het bestek en de notities arbeidsmarktbeleid en WSW is al winst  
geboekt door gebruik te maken van elkaars producten, informatie uit te wisselen e.d. 
 
7.Beter inspelen op arbeidsmarktproblemen. 
Uiteraard is dit de kerndoelstelling van dit project. Er wordt gewerkt aan concretisering van afspraken in re-
gionaal verband tussen gemeenten en  UWV, ROC’s en werkgevers, zodat ontwikkelingen op de arbeids-
markt beter in beeld zijn en daarop met nieuwe activiteiten (projecten, scholing e.d.) kan worden gereageerd. 
 
 
c. Vooruitblik op ontwikkelingen in de komende drie maanden 
 
Nu concreet (het bestek) en in grote lijnen (de notitie arbeidsmarktbeleid) een aantal samenwerkingsproduc-
ten zijn opgeleverd is de uitdaging om de samenwerking op een aantal onderdelen nog nader in te vullen en 
op uitvoerend niveau verder vorm te geven. Dat betekent bijvoorbeeld: de samenwerking onderling en met 
andere (regionale) instellingen en werkgevers vormgeven, zodat de dienstverlening aan werkzoekenden uit 
alle drie de gemeenten hier voordeel van heeft.  
 
We zullen de WSW-regiefunctie samen verder concreet invullen, de aanpak van de jeugdwerkloosheid en 
het aanbod aan jongeren in het kader van de wet WIJ, uitwisselen van ervaringen met werkgeversbenade-
ring, in regionaal verband analyseren van arbeidsmarktontwikkelingen, zodat op economische crises, maar 
ook op positieve ontwikkelingen in sommige sectoren efficiënter kan worden gereageerd. 
 
 
Sub-RAS projecten: 
 
Bestuurlijk opdrachtgevers: H. van den Berg (Ridderkerk) 
  C. van Deursen (Barendrecht)   
  H. van Toornburg (Albrandswaard) 
 
 
11. Vrijwilligersbeleid en mantelzorg / Bestrijden eenzaamheid ouderen 
&   
12. Inventariseren risicogroepen jongeren 
 
Projectleider: M. Mostert (Barendrecht) 
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a. Terugblik op ontwikkelingen in de laatste drie maanden 
 
Op 2 juli vond in de Raadzaal in Barendrecht de afsluiting van de RAS-projecten: mantelzorg/respijtzorg en 
vereenzaming senioren plaats in aanwezigheid van de drie bestuurders. Het thema ‘vereenzaming senioren’ 
is op verzoek van de bestuurders in een eerdere fase opgewaardeerd tot kwetsbare groepen in het kader 
van wijzigingen AWBZ.  Een onderzoeksrapport alsmede een adviesrapport van de initiatiefnemende instel-
lingen (de 9 welzijnsorganisaties in de BAR en de steunpunten) is beschikbaar. Hierin wordt onder meer 
aandacht besteed aan de wenselijkheid van (boven)gemeentelijke regie, met name op het gebied van net-
werkontwikkeling, samenhang en samenwerking. 
 
Medio oktober vond de afronding plaats van het BAR-project ontwikkeling dementie-keten, een initiatief van 
bij dit probleem betrokken zorgaanbieders, onder secretariaat van het Zorgberaad Rijnmond Zuid. Hiertoe 
werd een regionale conferentie belegd, waarbij eveneens een rapport werd aangeboden.  Het aantal demen-
terenden gaat in de komende jaren sterk stijgen. Dit vraagt extra inzet voor aangepaste woningen, welzijns-
concepten, zorgarrangementen én mantelzorg. Van de gemeenten wordt ook hier initiatief verwacht op het 
vlak van netwerkvorming en regievoering. 
 
 
b. Koppeling(en) met BAR-Koersdocument 
 

a. vergroten kracht drie gemeenten 
Beperkt; resultaat lag m.n. op ‘vingeroefeningen’ gemeenschappelijke regie op de projecten, waarbij 
uiteindelijk één contactpersoon namens de gemeenten naar de projecten optrad. 

 
 b.  verbeteren kwaliteit dienstverlening   

Hiertoe zijn aanzetten gedaan; implementatie vraagt verdere aandacht en gemeenschappelijke  
regie.  
 
beperken kwetsbaarheid  
Met name is de kwetsbaarheid van zowel de gemeenten als de doelgroepen in beeld gekomen. Nu 
moet de uitwerking komen richting aanpak die de beperking van kwetsbaarheid van de doelgroepen, 
de zorgaanbieders en de gemeenten ten doel heeft. 
 
c. vergroten kwaliteit en deskundigheid 
Deze is zeker vergroot aan de kant van het maatschappelijk middenveld én het inzicht in bestaande 
en toekomstige problemen van/in de gemeenten is vergroot. Nu het vervolg: de implementatie! 
 
d. versterken integraliteit regionale ontwikkelingen     
Door de positieve projectresultaten hebben de drie gemeenten een goede kans op dit punt door te 
pakken. 
 
e. vergroten efficiency 
Wel projectwinst, maar (nog) geen structurele winst. 
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f. beter inspelen op arbeidsmarktproblemen 
Niet van toepassing  

 
 

c. Vooruitblik op ontwikkelingen in de komende drie maanden 
 
Via Barendrecht zijn de BAR-gemeenten in kennis gesteld van een offerte van het Zorgberaad om in  
3 maanden in kaart te brengen welke slagen kunnen worden gemaakt op het gebied van Wonen-Welzijn-
Zorg kwetsbare groepen. Waar staan we, wat moet nog gebeuren? Afronding met een conferentie in februari 
2010. 
 
Inmiddels zijn zoveel bouwstenen voorhanden dat er verder moet worden aangepakt: implementatie van 
beleid. De betrokken beleidsmedewerkers stellen binnen enkele weken een memo op waarin de drie direc-
ties wordt gevraagd de BAR-werkgroep formeel de opdracht te verlenen om BAR-samenhang in beleid voor 
kwetsbare groepen verder te ontwikkelen, maar ook, op basis van resultaten tot nu toe, stappen te zetten 
richting implementatie.       
 
 
 
 


