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Consultatie gemeenteraad eindadvies commissie toekomst regionale 
samenwerking (cie. Deetman)

Besluit
Beslispunt 1
1. Instemmen met de zienswijze van het college als reactie op het eindadvies toekomst regionale 
samenwerking

Beslispunt 2
2. Verzenden van de reactie namens gemeenteraad en college aan de cie. Deetman

Inhoud
Inleiding
In de laatste week voor het Kerstreces is het eindadvies van de commissie toekomst regionale 
samenwerking (cie. Deetman) aangeboden aan de colleges van de Drechtstedengemeenten. U heeft 
dit advies in diezelfde week nog ontvangen. De gemeenten hebben afgesproken in januari 2019 een 
schriftelijke consultatieronde langs colleges en gemeenteraden toe te voegen in het proces en daarna 
de informatiebijeenkomsten voor colleges en gemeenteraden te houden. Aansluitend kan op basis 
van een eensluidend raadsvoorstel besluitvorming in de gemeenteraden plaatsvinden. In de eerste 
vergadering van het college in januari 2019 is een concept-reactie op het eindadvies voorbereid dat u 
nu via De Ontmoeting van 17 januari en Het Debat & Besluit van 24 januari krijgt voorgelegd. De 
gevraagde reactiedatum is op verzoek van de heer Deetman vervroegd naar 25 januari 2019. 

Het college heeft in de voorbereiding van de reactie op het eindadvies de gezamenlijke brief van 
gemeenteraad en college uit juli 2018 naast het eindadvies gelegd. Uit deze vergelijking blijkt dat we 
heel veel van onze inbreng terugvinden in het rapport van de cie. Deetman, onder meer op de cultuur 
van de samenwerking. In het eindadvies wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de cultuur van de 
samenwerking. Deze wordt benoemd als doorslaggevend voor het succes van de regionale 
samenwerking. 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. 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 samenwerkingsresultaten en –cultuur versterkt. In onze 
zienswijze hebben wij dit eveneens benadrukt. 

Wij onderschrijven het advies van de commissie om de verantwoordelijkheid voor de samenwerking bij 
de zeven gemeenten neer te leggen en zo in te zetten op de uitvoering van de Groeiagenda. In het 
huidige eindadvies is wat het college betreft een goede balans gevonden in de doorontwikkeling van 
de regio waarbij de aanbevelingen een samenhangend geheel vormen. 
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Het eindadvies doet tevens recht aan de eerder door ons 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.

Beoogd effect
Een gezamenlijke reactie van college en gemeenteraad aan de cie. Deetman verzenden.

Argumenten
1.1 Consultatie gemeenteraad door college
Het eindadvies van de commissie toekomst regionale samenwerking is aangeboden aan de colleges 
van de Drechtstedengemeenten. Hen is verzocht om te reageren voor 25 januari waarbij de 
gemeenteraad geconsulteerd wordt. In dit proces hebben het college en de gemeenteraad eerder 
gezamenlijk gereageerd in de richting van de cie. Deetman. Daarom wordt voorgesteld om nu 
opnieuw een gezamenlijke reactie te verzenden.

Kanttekeningen
-

Financiële informatie
Niet van toepassing

Communicatie
-

Vervolg
De eerder in de agenda aangekondigde bijeenkomst voor raadsleden op 5 februari 2019 wordt door 
deze consultatieronde uitgesteld. Een nieuwe datum wordt naar verwachting binnenkort gepland en 
gecommuniceerd. De griffiers zijn bij de voorbereiding hiervan betrokken. Na bespreking van de 
zienswijzen van de colleges zal begin februari een definitief eindadvies naar de gemeenteraden 
komen. Dan volgt ook een raadsvoorstel waarover alle gemeenteraden zich moten buiten om het 
voorgestelde proces in gang te zetten. 

 

Openbaar
Ja


