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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 

wethouders, Gemeentestukken: 2013-253/5285, agendapunt 12, over het treffen van de 

Gemeenschappelijke regeling BAR-samenwerking; 

 

constateert dat: 

• na het inwerking treden van de Gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie, de 

beleidsontwikkeling en beleidsvoorbereiding wordt verricht door de BAR-organisatie; 

• deze beleidsontwikkeling en beleidsvoorbereiding ook betreft de voorstellen die het college van 

Ridderkerk zal doen aan de raad van Ridderkerk; 

• het ook voorstellen zal betreffen die aan alle drie de raden van de drie BAR-gemeenten zullen 

worden aangeboden; 

• verwacht mag worden dat hierbij, uit een oogpunt van doelmatige en doeltreffende uitvoering, in 

deze voorstellen gestreefd wordt naar harmonisatie; 

 

spreekt uit dat: 

• harmonisatie van beleid en/of uitvoering van beleid op zichzelf niet verkeerd hoeft te zijn; 

• daarbij wel een voorwaarde is dat de raad bewust per onderwerp de keus voor harmonisatie maakt; 

• het daarbij van belang is dat de raad expliciet en duidelijk krijgt voorgelegd wat per onderwerp op dit 

punt aan de raad ter beslissing wordt voorgelegd; 

 

spreekt tevens uit dat: 

• het daarom gewenst is dat bij verordeningen en andere raadsvoorstellen waarbij dit relevant is, 

inzicht wordt gegeven: 

a. wat de wijzigingen zijn ten opzichte van het huidige door de raad vastgestelde beleid; 

b. of de voorgestelde wijzigingen het gevolg zijn van wetswijziging, eigen lokale uitgangspunten of 

worden voorgesteld (gemotiveerd) ten behoeve van een doelmatige en doeltreffende uitvoering en/of 

dit in navolging is van bestaand beleid in een van de BAR gemeenten. 

c. dit inzicht bijvoorbeeld gegeven kan worden op een duidelijk overzicht met een vast format; 

 

verzoekt het college; 

• in zijn voorstellen aan de raad uitvoering te geven aan deze raadsuitspraak; 

• er bij de nieuwe BAR-organisatie op toe te zien dat in de beleidsontwikkeling en 

beleidsvoorbereiding voor de raad van Ridderkerk uitvoering wordt gegeven aan deze raadsuitspraak; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

het raadslid,  

 

Arianne Ripmeester, PvdA 

 

 

 



Aangenomen Verworpen
 

 

Stemverhouding:  

Voor 22: PvdA, LR, D66/GL, CU, SGP, CDA, VVD 

Tegen 4: gK 

Afgedaan met het ter kennisgeving aannemen van de Afdoeningsbrief van het college, d.d. 8 

augustus 2013, in de commissie Samen leven van 5 september 2013. 

 

 

 

 


