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Onderwerp: Stand van zaken BAR-projecten (oktober 2010) 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Zoals aan u is toegezegd bij de vaststelling van het BAR-Koersdodument (30 november 2007) 
stellen wij u hierbij tussentijds op de hoogte van de stand van zaken in de BAR-projecten. In 
bijgevoegde rapportage is per project een korte update gegeven, waarin wordt ingegaan op:  
 
1. successen en knelpunten in beeld worden gebracht, gerekend vanaf de start van het project; 
2. een terugblik wordt gegeven op de belangrijkste ontwikkelingen in de afgelopen drie maanden;  

Daar deze brief een terugblik is, treft u daarin nog de naam van waarnemend burgemeester 
S. Hulman aan. Het aantreden van mevrouw A. Attema als burgemeester van Ridderkerk en het 
vertrek van de gemeentesecretaris van Barendrecht, de heer M. van Bijnen, zorgen ervoor dat 
de projecten over de bestuurders en directieleden van de drie gemeenten moeten worden 
verdeeld.   

3. een koppeling wordt gelegd van het project met de doelstellingen uit het BAR-Koersdocument;  
4. een vooruitblik wordt gegeven op de ontwikkelingen in de komende drie maanden. 
 
Op verzoek van de griffier wordt deze brief geagendeerd voor de gezamenlijke 
commissievergadering, die op 15 november a.s. in de Trouwzaal wordt gehouden. In die 
bijeenkomst zullen wij ons standpunt over de notitie “Op weg naar een gezamenlijke 
netwerkorganisatie in de BAR-gemeenten” toelichten. Aansluitend willen wij graag uw mening over 
de BAR-samenwerking en de toekomst daarvan horen. 
 
De notitie “Op weg naar een gezamenlijke netwerkorganisatie in de BAR-gemeenten” treft u hierbij 
tevens aan. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht. 
 
Hoogachtend, 
het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris,       de burgemeester, 
 
 
 
 
 


