
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 
 

 

Geachte heer Deetman,  

 

Op 24 januari is in onze gemeenteraad gesproken over het advies van de voorbereidingscommissie / 

commissie Deetman over de toekomst van de regionale samenwerking. Naar aanleiding hiervan ont-

vangt u onze zienswijze die met instemming van de gemeenteraad wordt verzonden. Vanaf het begin 

van het proces hebben college en gemeenteraad gezamenlijk het gesprek gevoerd over de doorontwik-

keling van het regionaal arrangement. Wij waarderen daarom de mogelijkheid voor deze consultatie-

ronde.  

 

Cultuur is doorslaggevend voor succes regio 

De voorbereidingscommissie vraagt in het eindadvies nadrukkelijk aandacht voor de cultuur van de 

samenwerking die wordt benoemd als doorslaggevend voor het succes van de regionale samenwer-

king. Dit onderschrijven wij ten volle en zoals eerder aangegeven willen wij actief bijdragen aan een 

open cultuur en de duidelijke vertaling daarvan in een regionale werkwijze.   

 

Toekomstige samenwerking van onderop 

Zoals u weet, kijken wij toekomstgericht naar de samenwerking in Drechtsteden. Dat is niet vreemd 

voor een gemeente die sinds een jaar is toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling. Daarnaast 

past het bij de gewenste en zelfstandige positie van onze gemeente en manier waarop wij willen wer-

ken in en met onze (bestuurlijke) omgeving. Het eindadvies van de commissie zien wij daarom als een 

stevige oproep om op een andere manier te gaan werken die vrijblijvendheid vermindert en onze sa-

menwerkingsresultaten en –cultuur versterkt.  

 

Wij onderschrijven daarom het advies van de commissie om de verantwoordelijkheid voor de samen-

werking bij de zeven gemeenten neer te leggen en zo in te zetten op de uitvoering van de Groei-

agenda. In het huidige eindadvies is een balans gevonden in de doorontwikkeling van de regio waarbij 

de aanbevelingen een samenhangend geheel vormen.  

 

Het eindadvies doet tevens recht aan onze eerder beschreven inzet dat inhoud en uitvoering voorop  

moeten staan en dat opgaven helder belegd en beschreven dienen te zijn. Wat ons betreft, stelt deze 

andere manier van werken de gemeenten in staat om hun eigenaarsrol op de inhoudelijke domeinen 

goed in te vullen.  

 

Wij kijken uit naar de uitwerking van de verzoeken die vanuit het eindadvies bij de zeven portefeuille-

houders sociaal en de gemeentesecretarissen worden neergelegd. We geven als overweging mee 
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Aan de bestuurlijke begeleidingscommissie 

de heer W.J. Deetman 

via e-mail: 
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voor de zeven portefeuillehouders sociaal om externe begeleiding in te schakelen voor hun opdracht. 

Ook in deze domeinen is eigenaarschap en heldere rolneming van belang. Wat ons betreft geeft dit 

mede invulling aan een zorgvuldig proces. 

 

Ten slotte 

Ook in de komende periode vragen wij aandacht voor een zorgvuldige communicatie en informatie-

voorziening richting gemeentebesturen. Dit geldt niet alleen voor de periode van besluitvorming over 

het eindadvies. Juist ook in de periode erna waarin de daadwerkelijke vertaling van de voorstellen 

moet plaatsvinden om onze regionale samenwerking te versterken en de netwerksamenwerking ge-

stalte te geven is dit van belang.  

 

Met vriendelijke groet,  

Het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad, 

 

de secretaris, de griffier   de burgemeester, 

   

 

 

 

drs. R. ’t Hoen MPM A. van der Ploeg  D.A. Heijkoop 

 

 

 

 

 

 

 


