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Nr. 2013 - 105  
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, gemeentestukken: 2013 – 253/5285, agendapunt 12, inzake de Gemeenschappelijke 
Regeling BAR-samenwerking;  
 
constateert dat: 

 het voor de vorming van één ambtelijk BAR-organisatie noodzakelijk is een publiekrechtelijke 
rechtspersoon op te richten; 

 de raad wordt gevraagd de burgemeester en het college toestemming te verlenen tot het treffen 
van een gemeenschappelijke regeling met de burgemeesters en de colleges van Barendrecht en 
Albrandswaard;  

 artikel 23 van de ontwerpregeling het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling 
machtigt een voorziening tot maximaal 10% van de kosten van bedrijfsvoering te treffen; 
 

is van mening dat: 

 fluctuaties in de kosten voor rekening zijn van de deelnemende gemeenten; 

 eventuele risico’s verbonden aan de gemeenschappelijke regeling onderdeel kunnen zijn van de 
risico-inventarisatie van de afzonderlijke gemeenten; 

 de in artikel 23 genoemde 10% niet is gebaseerd op enige risico-inschatting; 

 het in de beginjaren van de gemeenschappelijke regeling wenselijk is dat de werkelijke kosten 
van de gemeenschappelijke regeling helder zijn, daar de werkelijke kosten van de regeling inzicht 
geven in onder andere de effectiviteit van de regeling en de realisatie van de 
besparingsdoelstelling;  

 derhalve resultaatsverschuiving door vorming van en onttrekking aan reserves binnen de 
gemeenschappelijke regeling in die periode onwenselijk is; 

 het in de beginjaren van de regeling onwenselijk is dat binnen de gemeenschappelijke regeling 
afzonderlijke reserves worden gevormd;    

 
verzoekt het college ervoor te zorgen dat het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling 
Werkorganisatie gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk in ieder geval tot 2018 geen 
gebruik zal maken van zijn bevoegdheid zoals verwoord in artikel 23 van de ontwerpregeling; 
 
draagt de griffier op deze motie ter kennis te brengen van de raden en colleges van Barendrecht en 
Albrandswaard; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
  
 
 
K. van der Duijn Schouten (SGP) B. Neuschwander (Leefbaar Ridderkerk) 
 
 
 
A. Ripmeester (PvdA)  L. van der Spoel (VVD)  F. Fräser (D66/GroenLinks) 
 
 
 
W. Onderdelinden (CDA) M. Japenga (ChristenUnie) 
 



 
 

Aangenomen Verworpen
 

 
Stemverhouding:  
Voor 22: SGP, LR, PvdA, VVD, D66/GL, CDA, CU 
Tegen 4: gK 
 
Afgedaan in Cie Sw d.d. 13-3-14 middels brief d.d. 5-3-14 met kenmerk 8337-BBO 

 
 
 
 


