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10 september 2019
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Agenda
1.
2.

3.

De onderzoeksvraag & beoogde resultaten
De belangrijkste conclusies en adviezen op hoofdlijnen
- Externe dienstverlening
- Interne dienstverlening
- Governance
Vragen
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Onderzoeksvraag

In welke mate heeft de BAR-organisatie de
(inwoners, bedrijven en organisaties van de)
gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en
Ridderkerk tot nu toe gebracht wat bedoeld
is?

Wat kunnen we voor de doorontwikkeling
leren en verbeteren?
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Beoogde resultaten
Evaluatie BAR dienstverlening
• Evaluatie externe dienstverlening aan de inwoner, ondernemer en partner als klant.
• Evaluatie interne dienstverlening aan de colleges en raden als klant.
• Inzicht in wat is beoogd en de mate waarin doelen tot nu toe zijn gerealiseerd.
Zicht op feitelijke resultaten, verwachtingen/belevingen en randvoorwaarden.
• Concrete adviezen voor de verdere ontwikkeling van BAR-dienstverlening.

Evaluatie en onderzoek BAR governance
• Inzicht in het gekozen juridisch construct en (voor- en nadelen van)
andere samenwerkingsvormen.
• Evaluatie van ‘het geheel van aansturing en besturing’.
• Concrete adviezen voor de verdere ontwikkeling van BAR-governance.
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Aanpak
•
•
•
•
•

DB bestuurlijk opdrachtgever, directie en adviseurs ambtelijk
Gericht op terug kijken en vooruit kijken
Gericht op feiten en beleving + verwachting
Vele documenten gelezen en gesprekken gevoerd, binnen en buiten (o.a. met fractievoorzitters)
Enquête raadsleden (individueel, allen)
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Externe dienstverlening Conclusies
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Externe dienstverlening Conclusies
• Overwegend tevreden inwoners. En hoger dan gemiddeld.
- +: O.a. contactkanalen, keurige behandeling, op tijd, digitaal,
- +/-: Wisselend beeld bij participatie, locaties, klachten behandeling
• Progressie op gestelde doelen. Gerealiseerd met beperkte middelen.
• Aandachtspunten:
- Ontwikkeling van kwalitatieve doelen
- Spanning: excellente dienstverlening, taakstelling en ‘couleur locale’.
- Beleving prestaties: verschil tussen colleges en raden.
- Uit medewerker onderzoek blijkt dat visie en doelen deels onbekend zijn.
- Weinig inzicht in wat de ondernemer ervaart en verwacht.
- Werkdruk + partnerschap met maatschappelijke organisaties in het sociaal domein.
- College positiever dan de raad, bv Ridderkerk:, bv tav excellente dienstverlening en lokale kennis
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Externe dienstverlening Adviezen
Versterken van doelen
• Werk mét inwoners, partners en ondernemers ‘excellente dienstverlening’ verder uit (met eenvoudige
kwalitatieve indicatoren).
• Extra aandacht voor partners in het sociaal domein (BAR is ‘slechts’ één van de partijen!).
• Bespreek resultaten in teams, doorleef ‘wanneer we het goed doen’.
Versterken van prestaties
• Sociaal domein: ‘excellent partnerschap’ maatschappelijke organisaties + inzicht cliënttevredenheid.
• Verdiep de verschillen in beleving over prestaties tussen raadsleden / raden en colleges door goed
gesprek: Wat verklaart dit beeld? Wat wordt verwacht ten aanzien van toekomstige prestaties?
• Creëer periodiek inzicht in tevredenheid van ondernemers.
Versterken van randvoorwaarden
• Werk aan excellente klantwaardeketens (met klantcontact-teams voorop).
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Interne dienstverlening Conclusies
• Overwegend tevredenheid bij de drie colleges over interne dienstverlening vanuit BAR-organisatie.
• Wisselend beeld binnen raden en tussen colleges (positiever) en raden. In Ridderkerk valt op:
◦ College positiever dan de raad
• Betere kwaliteit en deskundigheid sinds de start, robuuste organisatie.
• Meer beleidskracht en strategisch vermogen.
• Kwaliteit van advisering en voorstellen.
• Alle gemeenten worden er beter van.
◦ Tegelijk is er bij college en raad vertrouwen in anticiperen op verdere ontwikkelingen.
• Vraag is hoever BAR organisatie kan gaan met harmoniseren.
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Interne dienstverlening Adviezen
Versterken van doelen
• Meet het effect van BAR 2020 interventies op de kwaliteit van de interne dienstverlening. Stel hiervoor
indicatoren op en bevraag periodiek de bestuurders.
Versterken van prestaties
• Voer een nuchtere (bestuurlijke) dialoog over waar harmonisatie kan plaatsvinden, zonder dat dat ten
koste gaat van de ‘couleur locale’. Werk vervolgens harmonisatievoorstellen uit.
Versterken van randvoorwaarden
• Verdiep de verschillen in beleving over de BAR-samenwerking tussen raden en colleges door goed
gesprek o.b.v. het rapport. Gespreksthema’s o.a.: oorzaken van het deels negatieve sentiment over de
BAR-organisatie bij een deel van de raden + onder welke randvoorwaarden is de gemeenteraad in
grote meerderheid tevreden over de prestaties van de BAR-organisatie?
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Governance Conclusies
• Gelijkwaardigheid van de drie zelfstandige gemeenten o.a. door roulerend voorzitterschap.
• Opdrachtgeverschap is voornamelijk individueel ingevuld, er zijn kansen op efficiëntiewinst door
harmonisatie & standaardisatie via collectief opdrachtgeverschap.
• De rol van het Algemeen Bestuur wordt marginaal ingevuld.
• Onduidelijkheid in de BAR-organisatie over de ‘nieuwe’ rol van de (uitgebreide) directieraad.
• Enige spanning tussen directieraad en MT: financiële kaders versus verzoek om extra middelen.

• De formele informatievoorziening is overwegend op orde.
• Wel is er (bij u) behoefte aan tijdige, transparante en actieve informatievoorziening en zijn er vragen
over aanvullende informatie (Wat heb ik als raadslid nodig? Wat mag ik opvragen?).
• Spanning: Grip op hoofdlijnen versus van veel zaken veel willen weten.
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Governance Adviezen
• Houd het roulerend voorzitterschap in stand; overweeg tweejaarlijkse roulatie.
• Overweeg de juridische vorm van de BAR-organisatie te wijzigingen in een BVO:
- Voer debat in het AB over voors en tegens en breng consequenties in beeld.
• Ondersteun medewerkers bij de prioritering van werkzaamheden:
- Aanvullende beleidsverzoeken via de opdrachtgever-opdrachtnemerlijn, niet via beleidsambtenaar.
• Schep duidelijkheid over rollen en verantwoordelijkheden van de directieraad (reeds in ontwikkeling):
- De rolverdeling binnen de directieraad, de verhouding tussen de rollen van directeur en
gemeentesecretaris en wie verantwoordelijk is voor prioritering van werkzaamheden.
- Leg uit, wees rolvast en licht toe vanuit welke rol je opereert.
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Procesadviezen
• Bespreek de uitkomsten van het rapport in een gezamenlijke radenavond
• Stel een ontwikkelagenda op
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