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Geachte colleges,
In de ‘Uitwerkingsovereenkomst samenwerking op het gebied van Ruimtelijke Economie’ hebben we afspraken
gemaakt over monitoring van de Groeiagenda. Twee keer per jaar ga ik met de bestuurlijk trekkers in gesprek.
Bij het Monitoringsoverleg op 8 juli jl. heb ik van de bestuurlijk trekkers een toelichting op de voortgang
gekregen. Tevens hebben we de aandachtspunten uit het tweede Monitoringsoverleg doorgenomen.
Derde Monitor Groeiagenda
Het OCD heeft de meest recente cijfers van de opgaven van de Groeiagenda verwerkt. Tevens is per gemeente
een uitsplitsing gemaakt voor de opgaven Bouwen en Wonen en Werken en Economie. Samen met het
bijgaande verslag van het derde Monitoringsoverleg en de hieronder geformuleerde aandachtspunten vraag ik
u aan de hand hiervan het gesprek te voeren in uw college en met uw gemeenteraad over de lokale inzet op de
uitvoering van de gezamenlijke ambities.
Aandachtspunten vanuit het Monitoringsoverleg
Vanuit het Monitoringsoverleg zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen, die ik u wil meegeven bij
de bespreking van deze Monitor in uw colleges en met uw gemeenteraden. Voor uw informatie is tevens het
verslag van het Monitoringsoverleg bijgevoegd.
Aandachtspunten vanuit het Monitoringsoverleg
Vanuit het Monitoringsoverleg zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen, die ik u wil meegeven bij
de bespreking van deze Monitor in uw colleges en gemeenteraden.
 Lokale vertaling van de regionale ambities blijft een aandachtspunt
Tijdens het vorige Monitoringsoverleg heb ik uw aandacht gevraagd voor de lokale vertaling van de
regionale ambities. Dit blijft een belangrijk aandachtspunt. In het overleg werd mij duidelijk dat er
lokaal stappen zijn gemaakt om onze sociaaleconomische positie te verbeteren. Er wordt binnen
gemeenten geïnvesteerd in integraliteit en personele capaciteit. Echter, blijkt ook dat het
daadwerkelijk invullen van vacatures steeds vaker achterblijft. Het is van belang dat wij in de
Drechtsteden op de uitvoering bestuurskracht blijven tonen om capaciteit en middelen te organiseren.
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 Woningbouwproductie en verdeelstuk sociale woningbouw
In het bijzonder vraag ik uw aandacht voor de achterblijvende woningbouwproductie. De resultaten
van de Monitor laten zien dat wij te weinig en te langzaam bouwen, ook in verhouding tot vergelijkbare
regio’s. Dit is zorgelijk, omdat woningbouw belangrijk is om onze sociaaleconomische positie te
verbeteren. We hebben genoeg plannen, maar de uitvoering loopt achter op de gezamenlijk gestelde
ambities. Daarnaast is er in onze regio nog een tekort aan sociale woningbouw en speelt er nog een
verdeelvraagstuk tussen gemeenten. Van provinciale zijde wordt dit in de gaten gehouden, waarbij de
mogelijkheid bestaat dat de provincie een aanwijzing geeft indien wij dit niet zelf kunnen oplossen. Ik
wil u met nadruk verzoeken in gezamenlijkheid de inhoudelijke kwesties, versnelling in de
bouwopgaven en verdeelvraagstukken te bespreken in uw colleges en raden zodat wij toe kunnen
werken naar positieve resultaten volgend jaar.
 Continuïteit van cruciaal belang
De afgelopen jaren heeft de meervoudig lokale samenwerking op de Groeiagenda vruchten
afgeworpen. Er zijn mooie resultaten op het gebied van integraliteit en samenhang tussen de vier
opgaven, met name op gebied van de arbeidsmarkt. Van belang is dat we het instrumentarium dat we
de afgelopen jaren hebben opgebouwd op orde houden om in de komende jaren en samen te blijven
werken aan uitvoering van onze Groeiagenda. Op die manier kunnen we ook in de komende jaren
middelen aantrekken bij hogere overheden, zoals we ook deze periode succesvol hebben gedaan. Als u
en uw opvolgers de investering in de volgende periode voortzetten, kunnen we de opgaande lijn
vasthouden.
Het vervolgproces
Op 14 september aanstaande nodigt het college van Dordrecht alle colleges van de Drechtsteden uit voor een
strategische college-ontmoeting. U heeft hierover reeds van mij een uitnodiging ontvangen. Het programma
hiervoor wordt nu nader uitgewerkt en ontvangt u binnenkort. Mijn intentie is om de bevindingen vanuit het
Monitoringsoverleg en vanuit de bespreking hierover in uw colleges een onderdeel te laten zijn bij deze
ontmoeting.
Deze Monitor wordt tevens ter kennisname aan Drechtstedenbestuur, Drechtraad en Gedeputeerde Staten van
de provincie Zuid-Holland gestuurd. Het volgende Monitoringsoverleg vindt plaats in het eerste kwartaal van
2022, voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen.

Hoogachtend,

A.W. Kolff
Burgemeester Dordrecht

Bijlagen:
1. Het verslag van het Monitoringsoverleg van 8 juli 2021
2. OCD-monitor Groeiagenda – zomer 2021
o Uitsplitsing per gemeente voor de opgaven Bouwen en Wonen, Werken en Economie
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