
Aan burgemeester en wethouders door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
Ridderkerk, 26 november 2020 
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders  
(RvO, artikel 40) inzake bedrijfsvoeringorganisatie  
  
Geacht college, 
 
Op 13 november jongstleden hebben wij, middels een raadsinformatiebrief, een brief ontvangen van 
het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling BAR-organisatie (GR-BAR) omtrent de 
rechtsvorm van de GR-BAR. Ondanks de eerdere aanbeveling van onderzoeksbureau Berenschot om 
de bedrijfsvoeringorganisatie (BVO) als rechtsvorm voor de BAR-organisatie in te zetten kiest het 
dagelijks bestuur van de GR-BAR daar niet voor. Partij 18PLUS betreurt dit.  
De BVO heeft namelijk als kenmerk dat deze rechtsvorm alleen bedoeld is voor ondersteunende en 
uitvoerende taken. Hier vallen de PIOFACH* taken onder. Besluitvorming over beleidstaken blijft dan 
bij de gemeenten. In de brief wordt aangegeven dat het in de praktijk nu al zo werkt, echter zien we 
in de praktijk toch beleidstaken die vanuit de GR-BAR worden aanbesteed waarin ongewenste keuzes 
worden gemaakt zoals bij de aanbesteding van doelgroepenvervoer. Dit is wat Partij 18PLUS betreft 
een ongewenste situatie omdat hierdoor de zelfstandigheid en de lokale identiteit van de gemeente 
Ridderkerk onder druk komt te staan. Op onze schriftelijke vragen bij de 2e Tussenrapportage heeft u 
geantwoord dat de voorgenomen taakstelling op de GR-BAR ook beleidsinhoudelijke keuzes en de 
dienstverlening aan onze inwoners kan raken. Hier gaat de GR-BAR niet over. Naar aanleiding van de 
brief van het dagelijks bestuur van de GR-BAR en de eerder gestelde vragen heeft Partij 18PLUS de 
volgende vragen: 
1.            Hoe kijkt het college van Ridderkerk aan tegen een BVO? 
2.            Nu er niet voor een BVO gekozen wordt, welke ideeën heeft het college om te borgen dat 

Ridderkerk in staat is om zelfstandig beleidsinhoudelijke keuzes te maken? 
3.            Is het college bekend met ideeën van de andere colleges met betrekking tot behoud van de 

zelfstandigheid, lokale identiteit en beleidsinhoudelijke keuzes? 
4.            Zo ja, wat zijn deze ideeën en wat is uw standpunt over deze ideeën? 
5.            Zo nee, bent u bereid om in gesprek te gaan met de andere colleges om het hier over te 

hebben? 
 
Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 
schriftelijke beantwoording van deze vragen. 
 
  
Hoogachtend, 
 
  
Fleur Stip 
Partij 18PLUS 
 
* https://nl.wikipedia.org/wiki/PIOFACH  
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