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Betreft: Evaluatie BAR2020

Geachte raadsleden ,

Zoals u weet is er de afgelopen jaren hard gewerkt aan het programma BAR2020. De hoofddoelstellingen
BAR2020 waren:

1. Meer aandacht voor de medewerkers.

2. Beter inspelen op maatschappelijke opgaven
3. Beter aandacht voor het bestuur
4. Beter sturen

De afgesproken resultaten van het programma BAR2020 zijn opgeleverd en verbeteringen zijn in de
organisatie belegd. Om die reden is het programma BAR2020 geëvalueerd op basis van de
doelstellingen die door het dagelijks bestuur van de GR BAR-organisatie (DB) bij de start van het
programma waren gedefinieerd. De uitkomsten van deze evaluatie zijn op 17 november 2021 in het DB
besproken en vastgesteld. Op basis van deze evaluatie zijn de laatste acties van het programma binnen
de staande organisatie belegd en is aan de programmaleiding decharge verleend

Wij delen graag de uitkomsten van deze evaluatie met u. Het DB hoopt u hiermee voldoende te hebben
geïnformeerd over de verbeteringen die de afgelopen jaren, door middel van het programma BAR2020,
zijn gerealiseerd. Om de leesbaarheid te vergroten is de evaluatie ook in de vorm van een (digitaal)
boekje vorm gegeven

Het programma BAR2020 is afgerond en geëvalueerd. Uit de evaluatie blijkt dat de meeste
doelstellingen, ondanks de coronacrisis, zijn behaald. Daar kunnen we trots op zijn. Er zijn nog wel een
aantal aandachtspunten waar verder aan gewerkt zal worden.

De afsluiting van het programma BAR2020 heeft geen gevolgen voor de gemeenten. De resultaten zijn
opgeleverd en de organisatie en processen zijn aangepast om de effecten ook in de toekomst te borgen



Hiermee is het programma BAR2020 afgerond. Nieuwe doelstellingen voor 2022 zijn door het huidige
bestuur verwerkt in de begroting BAR-organisatie 2022. Voor de verdere verbetering van de
ondersteuning van het bestuur wordt gewacht op de uitkomsten van het onderzoek Variantenanatyse,

wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnforrJMd

Hoogachtend

Het college van burgemeester en wethouders van
de secretaris

Ridc’ierkerk.

d} burgemeester,

J. Klaucke Attema
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