
Artikel 41 vragen over zelfstandige gemeente en BAR-organisatie 

Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders Ridderkerk (RvO, artikel 41) 

Datum 

11 juli 2022 

Onderwerp 

Ridderkerk is een zelfstandige gemeente mede door de BAR-organisatie  

Vragensteller 

Arianne Ripmeester en Björn Ros, PvdA-GroenLinks Ridderkerk 

Vragen 

De BAR-organisatie is opgericht om als ambtelijke organisatie Barendrecht, Albrandswaard en 

Ridderkerk te ondersteunen zodat zij zelfstandig konden blijven in een tijd dat herindeling van 

gemeenten veel aandacht had.  

Wethouder Vermaat van EVB in Barendrecht deed in de commissievergadering van maandag 27 

juni de uitspraak 'als we straks weer allemaal weer een zelfstandige gemeente zijn’.  

In het coalitieakkoord staat over de BAR-organisatie. “Ridderkerk is en blijft een zelfstandige 

gemeente met een eigen gemeentebestuur dat zelfstandig beslissingen kan nemen. Om de 

dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers te verbeteren en de slagkracht te vergroten 

zetten we in op een doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie met op Ridderkerk gerichte 

medewerkers. De BAR-organisatie richt zich primair op bedrijfsvoering (zoals inkoop en 

werkgeverschap). Hiermee krijgen we meer grip op de lokale invulling van ons beleid. Bij de 

doorontwikkeling dient rekening gehouden te worden met het belang van de medewerkers van de 

BAR-organisatie. Snelheid en duidelijkheid zijn daarbij belangrijk.” 

Daarom heeft onze fractie de volgende vragen: 

1. ‘Ridderkerk is en blijft een zelfstandige gemeente’ staat in het coalitieakkoord. Een 

Barendrechtse wethouder sprak maandag 27 juni in een commissievergadering over ‘als de 

gemeenten straks weer zelfstandige gemeenten zijn’. Zijn de gemeenten wel of niet 

zelfstandig?  

2. Voert het college al gesprekken met Barendrecht en Albrandswaard over grote veranderingen 

in de BAR-organisatie en mogelijk zelfs ontvlechting? 

3. De arbeidsmarkt staat onder druk. Is het college bewust van de onrust in de BAR-organisatie 

met betrekking tot mogelijke veranderingen waardoor medewerkers vertrekken of vertrek 

overwegen? Dit heeft effect op de dienstverlening aan onze inwoners.  



 

4. “Snelheid en duidelijkheid zijn daarbij belangrijk” staat in het coalitieakkoord. Op welke termijn 

wordt duidelijkheid gegeven aan de gemeenteraad en de ambtelijke organisatie over de 

insteek van het Ridderkerkse college in dit proces? 

5. Hoe wordt de gemeenteraad betrokken in het proces van doorontwikkeling en hoe worden de 

ambtenaren betrokken? 

6. Welke besluiten moeten worden genomen en wat is de tijdsplanning? 

7. Het veranderen van een organisatie kost veel tijd, vaak jaren en brengt frictie met zich mee. 

Wat is de vroegste termijn dat de doorontwikkeling van de BAR organisatie kan zijn afgerond? 

8. Verandering van de BAR-organisatie brengt ook kosten met zich mee. Kan het college 

nogmaals de kosten toesturen die gepaard gaan met verandering van de BAR-organisatie 

zoals vermeld in een eerder rapport over dit onderwerp? Inclusief de meest vergaande variant 

van ontvlechting en inrichten eigen Ridderkerks ambtenarenkorps?  

Gelet op het bepaalde in artikel 41 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 

schriftelijke beantwoording van deze vraag. 
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