
 

Motie 2022 - 15 

Motie ontwikkelingen GR BAR-organisatie 

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

wethouders, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2023; 

overwegende dat: 

1. de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie vanaf 2014 als ambtelijke organisatie heeft 

gefunctioneerd voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk; 

2. het college van Barendrecht heeft besloten tot het gemeentespecifiek organiseren van alle 

beleids- en uitvoeringstaken voor de gemeente Barendrecht buiten de GR BAR-organisatie; 

3. de gemeente Ridderkerk graag was overgegaan tot het gemeentespecifiek organiseren van 

alle beleids- en uitvoeringstaken binnen de GR BAR-organisatie; 

4. als gevolg van het besluit van Barendrecht  een groot deel van de medewerkers van de GR 

BAR-organisatie zal overgaan naar een eigen ambtelijke organisatie van zowel de gemeente 

Barendrecht, Albrandswaard als Ridderkerk; 

5. de GR BAR-organisatie zal worden ontvlecht met uitzondering van de bedrijfsvoeringstaken 

(met uitzondering van communicatie en financieel advies), welke gezamenlijk uitgevoerd 

zullen blijven worden voor de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk; 

6. over drie taken (buitendienst, KCC en administratie sociaal domein) is afgesproken nader 

overleg te voeren; 

7. uit een enquête van de ondernemingsraad onder de medewerkers van de GR BAR-organisatie 

blijkt dat 40% denkt dat hun werktevredenheid omlaag zal gaan, 54% verwacht dat de 

doorgroeimogelijkheden sterk zullen verminderen en de helft zich zorgen maakt of hun baan 

na een reorganisatie nog wel leuk, uitdagend en passend is; 

is van mening dat: 

a. het teleurstellend is dat het niet gelukt is om gemeentespecifiek te organiseren binnen de GR 

BAR-Organisatie en dus de bestaande GR BAR-organisatie in haar huidige vorm ophoudt te 

bestaan daar deze veel goeds heeft gebracht voor de aangesloten gemeenten; 

b. de inzet van de ambtenaren van de GR BAR-organisatie voor Ridderkerk altijd van veel waarde 

is geweest; 



c. personeelsverloop in de organisatie door vertrekkende medewerkers naar een baan elders zo 

veel mogelijk dient te worden voorkomen; 

d. de positie en toekomst van de medewerkers zo spoedig mogelijk dient te worden veilig gesteld; 

e. Ridderkerk voldoende en goed gekwalificeerde ambtenaren nodig heeft; 

f. goed werkgeverschap, werkplezier en doorgroeimogelijkheden van groot belang zijn; 

verzoekt het college om: 

1. namens de raad de dank over te brengen aan alle ambtenaren van de BAR-organisatie voor 

de inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren voor en bij de inwoners, bedrijven, 

maatschappelijke organisaties en de bestuursorganen van de gemeente Ridderkerk;   

2. bij het dagelijks bestuur en algemeen bestuur van de GR BAR-organisatie aan te dringen om 

goed werkgeverschap te tonen en werkplezier en doorgroeimogelijkheden een hoge prioriteit 

te geven bij het ontvlechten van de GR BAR-organisatie; 

3. bij het dagelijks bestuur en algemeen bestuur aan te dringen om de medewerkers, 

ondernemingsraad en vakorganisaties zo veel mogelijk te betrekken bij de plannen voor de 

ontvlechting en voldoende en tijdig te communiceren over de komende ontwikkelingen en 

concrete uitwerking van de plannen; 

4. te zorgen dat Ridderkerk over voldoende en gekwalificeerde ambtenaren kan beschikken om 

alle gemeentelijke taken goed uit te voeren tot tevredenheid van de inwoners, ondernemers en 

maatschappelijke instellingen; 

spreekt uit: 

a. voor elke commissievergadering Samen leven als vast agendapunt op te nemen “Ontwikkeling 

ambtelijke organisatie”, waarbij de portefeuillehouder de commissie kan inlichten over de 

voortgang en de commissie de portefeuillehouder hierover kan bevragen; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

De raadsleden,  

Anton Rottier, SGP 

Linda Klaver, VVD 

Jeroen Rijsdijk, PvdA/GROENLINKS 

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk 

Robert Kooijman, ChristenUnie 

Petra van Nes-de Man, Burger op 1 



Lucien Westbroek, Partij 18PLUS 

Karin Kayadoe, Leefbaar Ridderkerk 

Ton Overheid, CDA 

Algemene informatie 
Betreft raadsvoorstel nr. 544624 

Behandeld in de raadsvergadering van 3 november 2022 

Samenvatting 
Onderwerp zijn de ontwikkelingen bij de BAR-organisatie. 

Het college wordt onder andere verzocht namens de raad de dank over te brengen aan de 

ambtenaren van de BAR-organisatie voor de inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren. Ook 

wordt verzocht bij het bestuur van de BAR-organisatie aan te dringen om goed werkgeverschap te 

tonen en werkplezier en doorgroeimogelijkheden een hoge prioriteit te geven bij de ontvlechting 

van de BAR-organisatie.  

Uitslag stemming 
De motie is aangenomen 

Stemverhouding 
Voor: 28 (SGP, PvdA/GROENLINKS, Burger op 1, Echt voor Ridderkerk, VVD, Leefbaar 

Ridderkerk, Partij 18PLUS, ChristenUnie, CDA) 

Tegen: 0 

Afdoening 
Afgedaan in de commissie Samen leven van 12 januari 2023 n.a.v. raadsinformatiebrief eerste 

reactie op de aangenomen moties begrotingsraad d.d. 16 december 2022. 
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