Gemeenteraad (Het Debat en Het Besluit) GHG
Raadsvoorstel
Vergadering van 4 april 2019
Gemeente HardinxveldGiessendam - Griffie
Auteur: Marissa de Ruiter
m.de.ruiter@hardinxveldgiessendam.nl

Toekomst regionale samenwerking Drechtsteden
Besluit
Beslispunt 1
De uitvoering van de breed gedragen en vrijwel unaniem vastgestelde Groeiagenda 2030 voortvarend
in gang te zetten en (meervoudig) lokaal te beleggen bij de colleges van B&W van de zeven
deelnemende gemeenten.
Beslispunt 2
Kennis te nemen van het rapport 'Voorbereidingscommissie toekomst regionale samenwerking
Drechtstedengemeenten' als uitgangspunt voor de uitvoeringswijze van de Groeiagenda met als
hoofdpunten:
a) toekomstige regiobrede en themaoverstijgende visievorming leidt via lokale besluitvorming tot
verankering in de Drechtraad;
b) de uitvoering wordt per thema (meervoudig) lokaal opgepakt en afgestemd in een bestuurlijke
werkgroep (lijkend op een PFO), waarbij iedere bestuurlijke werkgroep één of twee trekkers
voordraagt;
c) het Drechtstedenbestuur: 1) bestaat uit tenminste één vertegenwoordiger per gemeente, 2) bestuurt
het sociaal domein, de bedrijfsvoering en de externe betrekkingen en legt hierover verantwoording af
aan de Drechtraad, 3) wordt bijgewoond door de trekkers en stemmen daar af over hun thema's;
d) middelen en menskracht voor de uitvoering van de thema's worden op voorstel van de
gemeentesecretarissen aan de colleges van B&W en na bestuurlijke besluitvorming bijeengebracht en
ter beschikking gesteld aan de betreffende bestuurlijke werkgroepen/trekkers. De optelsom van de
huidige toegekende budgetten blijft meerjarig beschikbaar voor de uitvoering tenminste tot en met
2022;
e) de trekkers stellen samen met de voorzitter van de regio tweemaal per jaar een feitelijke
voortgangsrapportage op die de zeven gemeenteraden en de Drechtraad inzicht biedt in de
voortgang;
f) we werken vooral in vertrouwen samen en niet op basis van uitputtende regels, we praten met
elkaar in plaats van over elkaar en we richten onze energie vooral op maatschappelijke vraagstukken
in plaats van op beleidsvorming en onderlinge vergaderdruk. De vergaderschema's van de relevante
gremia worden hierop aangepast. Regelmatig worden er themabijeenkomst georganiseerd waaraan
ook andere raadsleden dan Drechtraadsleden kunnen deelnemen;
g) voor 1 november 2019 wordt vanuit Dordrecht (penvoerder) een voorstel gedaan voor een
beknopte, herziene GRD tekst die aansluit bij de nieuwe werkwijze, vast te stellen door de relevante
bestuursorganen van de 7 gemeenten.
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Beslispunt 3
Het college van B&W opdracht te geven, in samenspraak met de overige B&W's, uiterlijk in april
trekkers aan te wijzen op de vier onderscheiden thema's wonen, werken, mobiliteit en spoorzone
(alleen voor Dordrecht en Zwijndrecht).
Beslispunt 4
Daarbij de voorzitter van de regio te verzoeken om:
a) zo spoedig mogelijk het proces tot aanwijzing van de trekkers te laten starten en in onderlinge
afstemming te laten plaatsvinden;
b) in afstemming met de betreffende maatschappelijke partners, de preciezere implementatie van de
triplehelix-samenwerking vorm te geven;
c) binnen de huidige GRD samenwerking een portefeuillehouder Coördinatie externe betrekkingen te
realiseren conform de eindnotitie van de voorbereidingscommissie

Inhoud
Inleiding
Het rapport over de toekomst van de regionale samenwerking in de Drechtsteden is in het afgelopen
jaar tot stand gekomen via een traject van consultatie en zienswijzes van colleges van burgemeester
en wethouders en gemeenteraden. De voorbereidingscommissie onder leiding van de heer Wim
Deetman heeft het gehele proces begeleid door met daarin namens Hardinxveld-Giessendam
burgemeester Heijkoop en wethouder Boerman. Over het eindrapport van
de voorbereidingscommissie dat is opgeleverd aan de gemeenten wordt nu (unanieme) besluitvorming
door de zeven colleges en gemeenteraden gevraagd.
Beoogd effect
Een andere werkwijze van regionale samenwerking waarbij gezamenlijke opgaven en realisatie van
ambities voorop staan, via de Groeiagenda als inhoudelijke opdracht voor de ruimtelijk-economische
samenwerking van de zeven Drechtstedengemeenten.
Argumenten
1.1/2.1/3.1/4.1 Hardinxveld-Giessendam onderschrijft het eindrapport
Hardinxveld-Giessendam onderschrijft het advies van de voorbereidingscommissie om de
verantwoordelijkheid voor de samenwerking bij de zeven gemeenten neer te leggen en zo in te zetten
op de uitvoering van Groeiagenda. In het voorliggende rapport is een balans gevonden in de
doorontwikkeling van de regio en de organisatie hiervan.
2.2/3.2/4.2 Inhoud en uitvoering staan voorop
Het eindrapport doet recht aan onze eerder beschreven inzet dat inhoud en uitvoering voorop moeten
staan en dat opgaven helder belegd en beschreven dienen te zijn. De voorgestelde manier van
werken stelt de gemeenten in staat om hun eigenaarsrol op de inhoudelijke domeinen goed in te
vullen.
2.3 Eindnotitie voldoet aan toezegging
In de eindnotitie is de inbreng vanuit Hardinxveld-Giessendam op verschillende onderdelen
overgenomen. Dit is gedeeld in de Ontmoeting d.d. 17 januari 2019. Daarmee is tevens de toezegging
van 20 september 2018 beantwoord waarbij werd gevraagd naar de reactie van de commissie
Deetman op de zienswijze van Hardinxveld-Giessendam d.d. 5 juli 2018.
5.1 De gemeenteraad is in de rol van eigenaar aan zet
Het rapport wordt voorgelegd aan alle gemeenteraden van de Drechtstedengemeenten. De
gemeenteraden besluiten in hun rol als eigenaren van de gemeenschappelijke regelinge
Drechtsteden.
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Kanttekeningen
2.1 Aandacht voor voortgang lopende processen en zorgvuldige communicatie
Voor de komende periode vragen wij aandacht voor de voortgang van lopende processen in de regio
naast het voortzetten van zorgvuldige communicatie. Juist in de periode waarin de daadwerkelijk
vertaling van de voorstellen moet plaatsvinden om onze regionale samenwerking te versterken en de
netwerksamenwerking gestalte te geven, is dit van belang.
2.2 Andere cultuur van samenwerken nodig
Bij een andere wijze van samenwerking die veel meer van onderop uit de gemeente komt, hoort een
bijpassende cultuur. Wat Hardinxveld-Giessendam betreft, is de cultuur van de samenwerking
doorslaggevend voor het succes van de regionale samenwerking. Zo is ook in onze zienswijzes
aangegeven. Wij willen actief bijdragen aan een open cultuur en de duidelijke vertaling daarvan in een
regionale werkwijze.
Financiële informatie
In de zienswijze van 24 januari 2019 heeft onze gemeente aandacht gevraagd voor de financiële
reorganisatie die de nieuwe regionale werkwijze vraagt. Naar onze mening verschuiven de budgetten
van de Groeiagenda naar rato naar de verschillende inhoudelijke thema's. Op die manier kunnen de te
vormen bestuurlijke werkgroepen daadwerkelijk invulling geven aan de uitvoering van hun opgaves.
We realiseren ons daarbij dat er sprake zal zijn van een tussenperiode. Wij hebben in de zienswijze
de suggestie meegegeven om de gemeentesecretarissen (ONS-d) te vragen om op korte termijn te
komen met een voorstel voor de herverdeling van de middelen.
Communicatie
Enkele belangrijke data:
7 maart - informatiebijeenkomst voor alle gemeenteraden in Zwijndrecht
17 maart - fractieoverleg
28 maart - Debat & Besluit
In het gehele proces is door Hardinxveld-Giessendam aandacht gevraagd voor een zorgvuldig proces
van informatie en communicatie. De gemeenteraad is meerdere malen via een informatienota
geïnformeerd over de werkzaamheden van de voorbereidingscommissie. Waar het gaat om
zienswijzes en consultatie hebben het college en gemeenteraad steeds samen opgetrokken en zijn
aan de commissie Deetman brieven verstuurd gebaseerd op een gezamenlijk beeld.
Vervolg
De voorstellen voor het vervolg zijn opgenomen in de beslispunten. In de beslispunten is benoemd
wie welke beslispunten verder uitwerkt tot concrete voorstellen.
Openbaar
Ja
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