
                           R E K E N K AM E R C OMM I S S I E  

 

effectiviteit van  d e BAR sam en w erkin g 

 

M ei 2011





                           R E K E N K AM E R C OMM I S S I E  

 

1� In leidin g 

1-1� aan leidin g 

Sinds 2007 is sprake van een intergem eentelijke sam enw erking tu ssen de gem eenten 

Barendrech t, A lbrandsw aard en R idderkerk (BA R). In BA R -verband w erken deze drie 

gem eenten bijvoorbeeld sam en op  h et gebied van inkoop , IC T , W A BO , W M O  en 

regionaal arbeidsm arktbeleid. D e u itgangspunten voor deze sam enw erking zijn in 

2007 verw oord in h et koersdocum ent ‘BA R -goed!’ M et deze sam enw erking beogen de 

drie gem eenten onder andere:  

�� de kw aliteit van de dienstverlening te verhogen,  

�� h un kw etsbaarh eid te beperken,  

�� de efficiency te vergroten, en  

�� de integraliteit bij regionale ontw ikkelingen te versterken.  

 

In 2009 zijn de BA R -gem eenten nagegaan op  w elke w ijze zij de h u idige sam enw erking 

verder konden u itbouw en. D it h eeft in 2010 geleid tot de notitie ‘op  w eg naar een 

gezam enlijke netw erkorganisatie in de BA R -gem eenten’, w aarin de keuze is gem aakt 

de sam enw erking verder vorm  te geven in een netw erkorganisatie. 

 

In navolging op  de sam enw erking tu ssen de BA R -gem eenten zijn vertegenw oordigers 

van de rekenkam er Barendrech t en de rekenkam ercom m issies A lbrandsw aard en 

R idderkerk nagegaan w elke onderw erpen zich  lenen voor een gezam enlijk 

rekenkam eronderzoek. D it overleg h eeft geresu lteerd in onderstaand 

onderzoeksvoorstel. 

1-2� leesw ijzer 

In deze onderzoeksopzet w ordt eerst een korte w eergave gegeven van de 

sam enw erking tu ssen de gem eenten Barendrech t, A lbrandsw aard en R idderkerk. 

V ervolgens w ordt er aandach t besteed aan de doel- en vraagstelling van h et 

onderzoek. In paragraaf 4 w ordt de onderzoeksaanpak besch reven, w aarbij ook een 

aantal norm en w ordt benoem d die in dit onderzoek geh anteerd zu llen w orden. T ot 

slot is er aandach t voor de p lanning en organisatie. 

 

2� Sam en w erkin g BA R  

2-1� start sam en w erkin g 

Zoals aangegeven h ebben de gem eenten Barendrech t, A lbrandsw aard en R idderkerk 

in 2007 h un visie op  sam enw erking verw oord in h et koersdocum ent ‘BA R -goed’. D oel 

van de sam enw erking is de bestuurskrach t te vergroten en de kw aliteit van de 

dienstverlening te verbeteren. D it binnen de eigenheid van iedere BA R -gem eente. In 

h et koersdocum ent w orden de sam enw erkingsm ogelijkh eden en –kansen 

geïnventariseerd.  

 

In navolging op  de notitie ‘op  w eg naar een gezam enlijke netw erkorganisatie in de 

BA R -gem eenten’ is in 2010 besloten om  de sam enw erking verder vorm  te geven in een 

netw erkorganisatie, die zich  rich t op  regionale opgaven. D aarm ee is de keuze gem aakt 

om  geen overkoepelende BA R -organisatie op  te rich ten, m aar te blijven sam enw erken 

vanu it de drie bestaande lijnorganisaties. D aarbij ondersch rijven de BA R -gem eenten 

dat h et van belang is goede afspraken te m aken over aspecten als stu ring,  
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com m unicatie, taken en verantw oordelijkh eden,  gezien de vrijblijvendh eid van een 

netw erkorganisatie en h et ontbreken van één sturende, separate organisatie. 

2-2� qu ick w in s 

B ij de inventarisatie van de sam enw erkingskansen is een onderverdeling gem aakt 

naar vijf th em a’s, nam elijk fysiek, sociaal, veiligh eid, econom ie en bedrijfsvoering.  

V oor elk van deze th em a’s zijn de kansen op  langere en kortere term ijn bepaald. D e  

kansen op  kortere term ijn kunnen binnen tw ee jaar een eerste resu ltaat op leveren en 

w orden qu ick w ins genoem d. O m  de qu ick w ins su ccesvol te realiseren is ervoor 

gekozen om  deze in projectvorm  u it te voeren. D e projecten w orden aangestuurd door 

de collegeleden van de drie BA R -gem eenten. D eze collegeleden w orden am btelijk 

ondersteund door een vertegenw oordiger van een andere BA R -gem eente. O p  deze 

w ijze h oopt h et bestuur van de gem eenten een extra dim ensie aan te brengen in de 

w erkrelaties.  

 

In de afgelopen jaren is een tw aalftal projecten opgestart. O ver deze projecten is 

h alfjaarlijks gerapporteerd w aarbij inzich t is gegeven in su ccessen, knelpunten, 

ontw ikkelingen en resu ltaten in relatie tot de doelstellingen u it h et BA R -

koersdocum ent. U it de laatste stand van zaken rapportage d.d. 13 oktober 2010 blijkt 

dat de betrokken gem eenten op  dat m om ent in de volgende projecten sam enw erken 

in de u itvoering van activiteiten: 

 

�� Invoering W A BO  / centralisatie vergunningen, toezich t &  h andh aving 

�� Gezam enlijke IC T -infrastructuur &  intergem eentelijk netw erk 

�� Gezam enlijke organisatie van de inkoop  

 

D e overige projecten die in B A R -verband zijn opgestart verkeren op  dat m om ent nog 

in de verkenningsfase of rich ten zich  voornam elijk op  h et form u leren van gezam enlijk 

beleid.  

2-3� beslu itvorm in gsstru ctu u r 

D e volgende actoren spelen een rol in de beslu itvorm ing in BA R -verband: 

�� D e stu urgroep  BA R , bestaande u it de bu rgem eesters en gem eentesecretarissen van 

de drie gem eenten. 

�� D e BA R -directie, bestaande u it de directeuren, gem eentesecretarissen en 

directiesecretarissen van de drie gem eenten  

�� Per project is een bestuurlijk opdrach tgever, am btelijk opdrach tgever en een 

am btelijk projectleider benoem d. 

2-4� finan cieel belan g 

D oordat is gekozen voor een netw erkorganisatie zijn er voor h et sam enw erkings-

verband geen specifieke investeringskosten. D e w erknem ers w orden vanu it de 

versch illende BA R -gem eenten besch ikbaar gesteld. W aar nodig w orden per project 

afspraken gem aakt over de verdeling van de financiële inzet.  
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T en aanzien van de deelprojecten IC T  en Inkoop  geldt h et volgende: 

�� V oor de u itvoering van de IC T -infrastructuur zijn m iddelen vrijgem aakt. Iedere 

gem eente doet dit zelfstandig. 

�� V oor de inzet van 4 inkoopcoördinatoren van de gem eente Barendrech t en 

R idderkerk in de inkoopondersteuning BA R -gem eenten is een verdeling voor de  

financiële inzet afgesproken; Barendrech t en R idderkerk nem en ieder 2/5e deel van de 

kosten voor h un rekening, A lbrandsw aard 1/5e deel.  

 

3� D oel en  vraagstellin g 

3-1� on derzoeksdoelstellin g 

D it onderzoek beoogt enerzijds inzich telijk te m aken of betrokken partijen in een 

tw eetal projecten op  adequate w ijze invu lling h ebben gegeven aan de BA R -

sam enw erking. A nderzijds heeft dit onderzoek tot doel inzich telijk te m aken w at in 

zijn totaliteit m et de BA R -sam enw erking w erd beoogd en w at er tot nu  toe is bereikt in 

relatie tot de doelen die m en in BA R  verband w il realiseren.  

 

T en behoeve van dit onderzoek zijn tw ee projecten geselecteerd u it de BA R -projecten 

die sinds 2007 zijn opgestart. Gekozen is voor de projecten ‘gezam enlijke IC T -

infrastructuur &  intergem eentelijk netw erk’ en ‘gezam enlijke organisatie van de 

inkoop ’, aangezien deze projecten inm iddels ver gevorderd zijn in de u itvoering.  

3-2� cen trale vraagstellin g 

Gezien de doelstelling van dit onderzoek staan de volgende vragen centraal: 

 

1� h ebben betrokken partijen op  een doelm atige en doeltreffende w ijze invu lling 

gegeven aan de BA R-sam enw erking in de projecten ‘gezam enlijke IC T ’ en 

‘gezam enlijke inkoop ’? 

2� w elke resu ltaten zijn tot op  h eden in BA R -verband geboekt in relatie tot de 

doelstellingen van  de BA R -sam enw erking? 

3-3� on derzoeksvragen  

D e centrale vragen zu llen beantw oord w orden aan de h and van onderstaande 

onderzoeksvragen: 

 

onderzoeksvragen bij eerste centrale vraag 

1.1� H oe is de BA R -sam enw erking georganiseerd? 

1.2� H oe w erken de drie gem eenten sam en in de u itvoering van de projecten 

‘gezam enlijke IC T ’ en ‘gezam enlijke inkoop ’? 

1.3� Z ijn taken, bevoegdheden en verantw oordelijkh eden binnen genoem de projecten 

du idelijk belegd? 

1.4� Is bij genoem de projecten sprake van adequaat projectm anagem ent? 

1.5� Is in relatie tot de genoem de projecten sprake van voldoende com m itm ent voor 

de sam enw erking in BA R -verband? 
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onderzoeksvragen bij tw eede centrale vraag 

2.1� W elke doelen beogen de betrokken gem eenten in BA R -verband te realiseren en 

zijn deze SM A RT -geform u leerd? 

2.2� W elke inspanningen zijn in BA R -verband gep leegd en w elke resu ltaten zijn 

h ierm ee geboekt? 

2.3� H oe verhouden de geboekte resu ltaten zich  tot de gestelde doelen? 

2.4� Is sprake van een betrouw bare inform atievoorziening rich ting de betrokken 

gem eenteraden over de beoogde doelstellingen en de beh aalde resu ltaten? 

2.5� In h oeverre is de gekozen organisatiestructuur c.q . w erkw ijze bevorderend voor 

h et te bereiken doel? 

 

D e norm en die de rekenkam er/rekenkam ercom m issies zu llen h anteren bij h et 

beantw oorden van de onderzoeksvragen kom en aan bod in paragraaf 4-2. 

3-4� afbaken in g 

In dit onderzoek zal de BA R -sam enw erking in de projecten ‘gezam enlijke IC T ’ en 

‘gezam enlijke inkoop ’ w orden beoordeeld. A angezien deze projecten w orden 

u itgevoerd binnen de context van de BA R -sam enw erking in zijn totaliteit, zal aan de 

h and van onderzoeksvraag 1.1 w orden gesch etst h oe de drie gem eenten op  

totaalniveau  invu lling h ebben gegeven aan de BA R -sam enw erking. V oor h et overige 

rich t h et onderzoek zich  in relatie tot de eerste centrale vraag specifiek op  de tw ee 

genoem de projecten.  

 

V oor de tw eede centrale vraag geldt dat voor h et sam enw erkingsverband in zijn 

geh eel op  m eta-niveau  zal w orden nagegaan w elke resu ltaten zijn beh aald. H ierbij 

baseren de rekenkam er/rekenkam ercom m issies zich  op  de periodieke rapportages aan 

de raad over de stand van zaken van h et sam enw erkingsverband. V oor de onderdelen 

IC T  en Inkoop  zal m eer in detail w orden ingegaan op  de beh aalde resu ltaten.  

 

4� O n derzoeksaan pak 

4-1� on derzoeksm eth oden  

T er beantw oording van de onderzoeksvragen w orden versch illende onderzoeks-

m ethoden geh anteerd. D e rekenkam er/rekenkam ercom m issies zu llen versch illende 

docum enten raadp legen. T e bestuderen docum enten zijn o.a.: 

 

�� docum entatie inzake h et sam enw erkingsverband BA R , w aaronder h et 

koersdocum ent, de voortgangrapportages en de notitie over de netw erkorganisatie; 

�� verslagen BA R -directie 

�� verslagen BA R -stuurgroep  

�� docum entatie over de voortgang van de versch illende projecten 

�� raadsverslagen 

�� notu len en rapportages van de projectgroepen ‘gezam enlijke IC T -infrastructuur en 

intergem eentelijk netw erk’ en ‘gezam enlijke organisatie van de inkoop ’; 

�� vakliteratuur en onderzoeksrapporten. 
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V oor h et onderzoek zu llen onder m eer w orden geïnterview d: 

�� leden stuurgroep  BA R ; bu rgem eesters en gem eentesecretarissen 

�� leden BA R -directie (directeuren, directiesecretarissen en gem eentesecretarissen) 

�� opdrach tgevers en projectleiders ‘gezam enlijke inkoop ’ en gezam enlijke IC T ’ 

�� raadsleden 

D e interview s kunnen zow el individueel als in groepsverband w orden afgenom en. D e 

gew enste vorm  zal in de loop  van h et onderzoek w orden vastgesteld. 

4-2� n orm en  

O nderstaand is voor alle onderzoeksvragen m et een toetsend karakter aangegeven 

w elke norm en onder m eer in dit onderzoek w orden geh anteerd. V oor de 

besch rijvende onderzoeksvragen zijn (vooralsnog) geen norm en opgesteld. Een nadere 

u itw erking van h et norm enkader (in criteria) zal bij de start van de 

onderzoeksu itvoering p laatsvinden. 

 

Zijn taken, bevoegdheden en verantw oordelijkheden binnen genoem de projecten duidelijk 

belegd? 

�� V oor ieder project is een verantw oordelijk bestuurder aangew ezen 

�� V oor ieder project is een am btelijk verantw oordelijke aangew ezen 

�� Er zijn du idelijke afspraken over w ie w elke bevoegdheden h eeft binnen h et project 

�� Er is sprake van een du idelijk taakverdeling 

�� Er zijn du idelijke afspraken over w ie w elke verantw oordelijkh eden h eeft binnen h et 

project 

�� In de u itvoering van h et project w ordt conform  de gem aakte afspraken geh andeld 

 

Is bij genoem de projecten sprake van adequaat projectm anagem ent? 

�� Per project is een p lan van aanpak opgesteld w aarin doelstellingen en resu ltaten, 

een kostenram ing en een p lanning zijn u itgew erkt. 

�� In h et p lan van aanpak zijn m ijlpalen benoem d en go / no go m om enten ingebouw d 

�� R isico’s van h et project zijn in kaart gebrach t 

�� Er zijn m aatregelen genom en om  risico’s te beperken 

�� D e voortgang van h et project w ordt periodiek in kaart gebrach t  

�� D e stu urgroep  en de BA R -directie vervu llen een regierol 

�� Er zijn voldoende personeel en m iddelen besch ikbaar voor de u itvoering van h et 

sam enw erkingsverband en de onderliggende projecten.  

 

Is in relatie tot de genoem de projecten sprake van voldoende com m itm ent voor de 

sam enw erking in BA R-verband? 

�� Er is sprake van een gedeelde visie op  de sam enw erking 

�� D e onderlinge afh ankelijkh eid w ordt erkend, de noodzaak om  sam en te w erken 

w ordt gevoeld 

�� D e drie gem eenten en h et sam enw erkingsverband investeren in de com m unicatie 

m et alle betrokkenen u it de drie gem eenten 

�� D e drie gem eenten en h et sam enw erkingsverband m aken zich tbaar w at h et 

sam enw erkingsverband in deze projecten op levert 

�� D e drie gem eenten en h et sam enw erkingsverband dragen h et belang van de 

sam enw erking en de kansen die de sam enw erking biedt u it. 
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W elke doelen beogen de betrokken gem eenten in BA R-verband te realiseren en zijn deze 

SM A RT-geform uleerd? 

�� D e doelen zijn specifiek, m eetbaar, acceptabel, realistisch  en tijdgebonden. 

 

Is sprake van een betrouw bare inform atievoorziening richting de betrokken gem eenteraden 

over de beoogde doelstellingen en de behaalde resultaten? 

�� D e gem eenteraden zijn ju ist, tijdig en volledig geïnform eerd. 

 

5� O rgan isatie en  plan n in g 

5-1� organ isatie 

D e rekenkam er Barendrech t, de rekenkam ercom m issie A lbrandsw aard en de 

rekenkam ercom m issie R idderkerk h ebben besloten om  een gezam enlijk onderzoek u it 

te voeren naar h et BA R -sam enw erkingsverband. D e verantw oordelijkh eid voor h et 

onderzoek w ordt gezam enlijk gedragen door de drie 

rekenkam er/rekenkam ercom m issies. A ansturing van h et onderzoeksteam  zal vanu it 

deze drie organisaties p laatsvinden. D e u itvoering van h et onderzoek zal m et nam e 

gesch ieden door de m edew erkers van de rekenkam er Barendrech t, m et ondersteuning 

van de secretaris/onderzoeker van de rekenkam ercom m issie A lbrandsw aard en de 

secretaris van de rekenkam ercom m issie R idderkerk.  

 

H et onderzoek zal w orden u itgevoerd door de volgende m edew erkers:  

�� m evrouw  drs. E.D . D oodkorte (Rekenkam er Barendrech t) ;  

�� m evrouw  m r. N .M .C . K u ijpers (Rekenkam er Barendrech t);  

�� dh r. drs. G. Gijzendorffen (rekenkam ercom m issie A lbrandsw aard); 

�� dh r. drs. M . Slingerland (rekenkam ercom m issie R idderkerk). 

5-2� plan n in g 

D e u itvoering van h et onderzoek start in april 2011 en zal resu lteren in een pu blicatie 

in h et vierde kw artaal van 2011. V oor dit onderzoek zijn vijftig onderzoeksdagen 

besch ikbaar. 
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