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MOTIE VAN DE RAADSLEDEN FARAHNAZ FRÄSER (D66/GROENLINKS), ARIANNE 
RIPMEESTER (PvdA) EN HANS IPSKAMP (GROEP IPSKAMP) INZAKE REGEERAKKOORD EN 
BAR-ORGANISATIE 
 
Voorgesteld: 2 november 2017 
 
Nr. 2017 – 134 
 
De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester en 
wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2018-2021; 
 
overwegende dat: 
1. op 10 oktober 2017 het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst, is gepresenteerd; 
2. op pagina 7 is opgenomen dat:  

“Een proces van herindeling is gewenst voor gemeenten die langjarig en in hoge mate afhankelijk 
zijn van gemeenschappelijke regelingen voor essentiële taken. Het is dan aan de provincie de 
herindelingsprocedure op basis van de Wet Algemene regels herindeling (Wet Arhi) te starten.”; 

3. dit tot de vraag kan leiden of de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie als een zodanige 
regeling wordt gezien; 

4. het wenselijk is te weten hoe de provincie, op dit punt, naar het regeerakkoord kijkt; 
 

is van mening dat:  
a. de vorming van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie, zijnde een ambtelijke fusie 

per 1 januari 2014, mede bedoeld was en is om als gemeente zelfstandig te kunnen blijven en 
daarmee zo dicht mogelijk bij onze inwoners te kunnen blijven staan; 

 
spreekt uit dat:  
1. het regeerakkoord zo gelezen dient te worden dat gedoeld wordt (zie ook de voorafgaande tekst 

in het akkoord) op gemeenschappelijke regelingen waaraan belangrijke beleidsbevoegdheden zijn 
overgedragen en daarmee de democratische controle door de gemeenteraden op afstand is 
gekomen; 

2. aan de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie door het college geen taken of 
bevoegdheden overgedragen zijn, anders dan die nodig zijn voor twee doelen: werkgeverschap 
en gezamenlijke inkoop van goederen en diensten; 

3. haar inwoners er recht op hebben dat de gemeente Ridderkerk bestuurlijk zelfstandig blijft; 
4. hij zich zal blijven inzetten voor de zelfstandigheid van de gemeente Ridderkerk; 
 
verzoekt het college: 
a. met gedeputeerde staten van Zuid-Holland en, als nodig, met andere relevante stakeholders in 

overleg te gaan of zij eveneens van mening zijn dat bedoeld deel van het regeerakkoord ziet op 
gemeenschappelijke regelingen waaraan belangrijke beleidsbevoegdheden zijn overgedragen en 
niet op een regeling zoals de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie; 

b. daarbij met klem onder de aandacht te brengen dat het gemeentebestuur van Ridderkerk de 
Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie niet getroffen heeft als opmaat naar een 
herindeling/fusie, maar juist om als gemeente zelfstandig te kunnen blijven. En de raad zich zal 
blijven inzetten voor de zelfstandigheid van de gemeente Ridderkerk; 

c. de raad op de hoogte te stellen van de resultaten van het overleg; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
De raadsleden, 
 
Farahnaz Fräser, D66/GroenLinks    Arianne Ripmeester, PvdA    Hans Ipskamp, Groep Ipskamp 
 

Aangenomen Verworpen
 

Ingetrokken d.d. 2 november 2017 

 
 


