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Bevindingen en eindadvies onderzoek regionaal arrangement Dordrecht 

 

Rapportavond raadsleden Drechtstedengemeenten – 21 februari 2018 

21-2-2018 



Openbaar 

Verstandig versterken 

Context van het onderzoek 

Trends binnen het openbaar bestuur 

 

• Schaalverandering (schaalverkleining én 

schaalvergroting) 

 

• Regionalisering van opgaven 

 

• Verschuiving van legitimiteit 

 

• Schaalvariëteit 

 

 Betekenis voor positie  en rol 

gemeenteraadsleden 
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Onderzoeksvraag, onderzoeksactiviteiten en analysekader 

 

Bevindingen, knelpunten en analyse per schaalniveau 

 

Conclusies 

 

Adviezen 

 

Procesadvies 

 

 

Zuid-Holland Zuid en Drechtsteden 

Verstandig versterken 

Agenda 
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Hoofdconclusie en 3 deelconclusies 

Tegengestelde krachten, hoofdadvies en 7 deeladviezen  



Openbaar 

Verstandig versterken  

1. Onderzoeksvraag, onderzoeksactiviteiten en analysekader 
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Hoofdvraag: Wat is, gebaseerd op de analyse langs het model van publieke waarde, handig en 

verstandig in de doorontwikkeling van het regionaal arrangement rondom de gemeente 

Dordrecht, waarbij de Drechtstedensamenwerking primair punt van aandacht is? 

Analysekader Mark Moore: Onderzoeksactivtiteiten: 
 

1. Documentenanalyse 

2. Interviews en groepsgesprekken (30+) 

3. Enquête onder alle raads-, college- en MT-

leden van de Drechtstedengemeenten (125 

respondenten) 

4. Referentieregio’s Zwolle, Eindhoven, 

Rotterdam en Leiden 
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2 
Bevindingen, knelpunten en analyse per 
schaalniveau 
Zuid-Holland Zuid en Drechtsteden 



Openbaar 

 

 

Verstandig versterken 

2. Zuid-Holland Zuid:  van bevindingen naar analyse 
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Tevredenheid over samenwerking ZHZ, maar voortbestaan op termijn geen vanzelfsprekendheid 

• Schaal is net aan de maat gegeven opgaven 

• Bestuurlijke ontwikkelingen binnen de regio; aantal gemeenten neemt af 

• Oriëntatie subregio’s sterker op zichzelf en Rotterdam dan op elkaar, geen gedeelde agenda 

• Centrumrol Dordrecht wordt niet/beperkt gepakt 

 

 

 

 

Verstandig versterken 

2. Zuid-Holland Zuid:  Issues en knelpunten 
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R’dam  
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Verstandig versterken 

2. Drechtsteden: van bevindingen naar analyse 
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Verstandig versterken 

Verschillende beelden over eigen rol en die van anderen 
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Verstandig versterken  

Verschillende typering rol Dordrecht als centrumgemeente 
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• Dordrecht substantieel negatiever 

dan de andere 

Drechtstedengemeenten 

 

• Raadsleden het meest positief over 

de samenwerking in zijn geheel 

 

• Geen duidelijk verschil tussen 

raadsleden en Drechtraadsleden in 

beoordeling van de samenwerking 

Verstandig versterken 

Verschillend beeld tevredenheid met de GR-D 
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Disbalans in het publieke waarde model op het schaalniveau van de Drechtsteden 

• Construct is niet aangepast aan veranderende opgaven en context 

• Sterke focus op informele legitimiteit en gelijkwaardigheid leidt tot compromissen 

• Hygiëne-issues in de samenwerking verstoren legitimiteit 

 

Leidt tot beperkte publieke waarde realisatie 

• Slagkracht van de samenwerking is onvoldoende, mede door eenvormige aanpak 

• Uitblijven resultaat en beperkte flexibiliteit (wringt het sterkst in Zwijndrecht en Dordrecht) 

• Dubbel beeld in de positionering en profilering 

• De Drechtstedensamenwerking is te sterk intern en publiek-publiek gericht 

• Individuen hebben grote invloed op het functioneren van de samenwerking 

• Centrumrol Dordrecht wordt onvoldoende krachtig ‘gepakt’ en te weinig ‘gegund’ 

 

 

 

Verstandig versterken 

2. Drechtsteden:  Issues en knelpunten 
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3 Conclusies 
Hoofd- en deelconclusies 



Openbaar 

Verstandig versterken 

3. Overzicht conclusies 
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Verstandig versterken 

3. Hoofdconclusie 
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• De slagkracht en inrichting van het regionaal arrangement rondom de 

gemeente Dordrecht is onvoldoende gegeven de opgaven waar 

Dordrecht en de regio voor staan 

 

• Vergroting van de slagkracht door herinrichting van het regionaal 

arrangement op verschillende schaalniveaus is noodzakelijk om de 

opgaven te realiseren 

 

• Beoogd effect van deze herinrichting is het creëren van robuuste 

samenwerkingsrelaties op meerdere schaalniveaus waartussen 

geschakeld kan worden afhankelijk van de opgave 

 

Het regionaal arrangement rondom de gemeente Dordrecht is onvoldoende in balans om tot optimale 

realisatie van publieke waarde te komen 
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Verstandig versterken 

3. Deelconclusie hoofdopgave 
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• Hoofdopgave is de sociaaleconomische status van het gebied te laten 

stijgen. Dit vraagt om inzet op werk, wonen en bereikbaarheid 

 

• Vraagstukken spelen niet in elke gemeente in dezelfde mate, maar zijn 

wel relevant voor zowel het gebied als geheel als de toekomstige 

leefbaarheid in de zeven individuele gemeenten 

 

• Vraagt om samenwerking op volgende dominante schaalniveaus:  

1. Dordrecht (met wijkdifferentiatie) 

2. De stedelijke Drechtsteden – Dordrecht en Zwijndrecht 

3. De Drechtsteden 

4. Zuidelijke MRDH-flank – Rotterdam en Dordrecht 

5. Zuidelijke Randstadflank  

 

 

 

Door onvoldoende slagkracht op verschillende schaalniveaus slagen Dordrecht en de Drechtsteden er 

onvoldoende in de sociaaleconomische status van de inwoners van de Drechtsteden te verbeteren 
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• Publieke waarde vanuit uitvoeringstaken redelijk in balans 

- Efficiënte en effectieve dienstverlening, legitimiteit op orde (m.u.v. jeugdtaken 

DG&J), en voldoende robuustheid (mede door strategische samenwerking met 

de regio Rotterdam-Rijnmond) 

• Centrumrol Dordrecht en legitimiteit DG&J zorgen voor structurele disbalans op 

ZHZ-schaal 

- Onvoldoende functioneren van keten AB-DB-Directie bij DG&J 

- Centrumrol Dordrecht heeft tot dusver geen betekenis op ZHZ-schaal 

• ZHZ schaalniveau levert geen strategische meerwaarde 

- Functioneert niet als schaal met meerwaarde in positionering en relaties naar Rijk 

en provincie. In het krachtenveld met de MRDH moeilijk zo tot eigen 

beleidsagenda’s te komen. 

• Voortbestaan schaalniveau staat onder druk door bestuurlijke ontwikkelingen 

 

Verstandig versterken 

3. Deelconclusie Zuid-Holland Zuid 
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De samenwerking op het schaalniveau Zuid-Holland Zuid is een verstandshuwelijk dat op het vlak van 

uitvoering waarde levert, zonder strategische waarde, dat onder druk staat door bestuurlijke ontwikkelingen. 



Openbaar 

Verstandig versterken 

3. Deelconclusie Drechtsteden 
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• Disbalans in publieke waarde realisatie 

- GR-D sluit onvoldoende aan op gewijzigde opgaven gemeenten in m.n. ruimtelijk-economisch domein 

- Uitvoeringswaarde sociaal en bedrijfsmatig, mede door harmonisering efficiënte en effectieve 

dienstverlening. Resultaten in ruimtelijk-economisch domein blijven achter, met name voor Dordrecht en 

Zwijndrecht 

• GR-D  gericht op proces i.p.v. inhoud 

- Hecht politiek-bestuurlijk netwerk zonder voldoende slagkracht 

- Sterk egaliserende werking construct 

- Te sterk intern gericht 

• Vraagstukken op gebied van legitimiteit 

- ‘Vervreemding’ Drechtraad en eigenaren GR-D 

- Onduidelijkheid en dubbelzinnigheid GR 

- Onvoldoende aanspreekcultuur en onderling gesprek tevredenheid 

 

 

De samenwerking op het niveau van de Drechtsteden levert waarde binnen het sociaal domein en op het 

gebied van bedrijfsvoering, maar kent een aantal fundamentele disbalansen waardoor beperkt waarde wordt 

geleverd binnen het ruimtelijk-economisch domein.  



Openbaar 

Verstandig versterken 

3. Overzicht conclusies 
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4 Adviezen 
Tegengestelde krachten, hoofd- en deeladviezen 



Openbaar 

Verstandig versterken 

4. Tegengestelde krachten in samenwerking 
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Over deze (en mogelijk andere) tegengestelde krachten zien wij onvoldoende 

onderling gesprek. Ons advies is dit gesprek veel steviger onderling te voeren. 



Openbaar 

Verstandig versterken 

4. Adviezen: 3 opties voor de toekomst 
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Scenario 1: Continueren en 

optimaliseren van de 

samenwerking  

 

Scenario 2: Fundamentele 

versterking GR-D binnen het 

ruimtelijk-economisch 

domein 

Scenario 3: Fundamenteel 

afbouwen GR-D binnen het 

ruimtelijk-economisch 

domein 

Op basis van de volgende overwegingen: 

• Dat Scenario 1 af valt gezien de urgentie van de opgaven en de huidige kwetsbare resultaten.  

• Dat in de keuze tussen scenario 2 of 3 de volgende overwegingen belangrijk zijn: 

- Keuze gericht op het vergroten van slagkracht 

- In een multischalige context 

- Met oog voor de belangen Dordrecht én de overige 6 regiogemeenten 

- Met daarom verschillende adviezen over sociaal, ruimtelijk/economisch en bedrijfsvoering 

 

 Adviseren wij éérst te gaan voor scenario 2 en pas naar scenario 3 door te 

steken als blijkt dat scenario 2 onmogelijk is 



Openbaar 

Verstandig versterken 

5. Overzicht hoofdadviezen en deeladviezen 
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Openbaar 

Verstandig versterken 

4. Deeladvies 1/1a: Versterk ruimtelijk-economische samenwerking 
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Zet in 2018 in op scenario 2: Méér 

verlegde uitvoering, vergroting van de 

slagkracht en realisatie van de ruimtelijk-

economische agenda 

 

Lukt het niet, dan per 1-1-2019 over op 

scenario 3 

Deeladvies 1:  Zet in op versterking van 

de ruimtelijk-economische samenwerking 

op het niveau van de Drechtsteden.  

 

Deeladvies 1a:  Durf afscheid te nemen van 

Drechtstedelijke ruimtelijk-economische 

samenwerking als vereiste slagkracht niet wordt 

ontwikkeld 
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Cruciale randvoorwaarden voor realisatie ruimtelijk-economische agenda 

 

• Drechtraad écht strategisch en kaderstellend, die ruimte laat aan DSB en GR-D om 

uitvoering te geven aan strategische agenda 

 

• Sterke bestuurlijke betrokkenheid Dordrecht, zowel formeel als informeel 

 

• Aanscherping afspraken rollen/bevoegdheden/processen van de GR-D, individuele 

gemeenten, de Drechtraad en het DSB 

 

• Borgen naleving door mechanismen voor signalering en aanspreken 

 

Verstandig versterken 

4. Deeladvies 2: Schep randvoorwaarden succesvolle samenwerking 
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Deeladvies 2:  Schep de randvoorwaarden voor succesvolle ruimtelijk-economische 

samenwerking 
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Verstandig versterken 

4. Deeladvies 3: Vergroot slagkracht van het DSB en Dordrecht 
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Slagvaardige bestuurlijke coördinatie en sturing noodzakelijk 

• DSB met zes leden inclusief voorzitter, drie portefeuilles  

 

• Op elke portefeuille een concrete projectagenda 

- Vier keer per jaar overleg met portefeuillehouders gemeenten 

- Ruimte voor snelheidsverschillen  

 

• Voorzitter DSB portefeuillehouder positionering.  

- Monitort functioneren van samenwerking ‘bestuurlijke hygiëne’ 

- Vier keer per jaar overleg met burgemeesters 

 

Deeladvies 3:  Vergroot de slagkracht van het DSB en breng Dordrecht formeel in positie 

om de regio te vertegenwoordigen 
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Sporen voor versterken publiek-private verbinding:  

 

• Betrekken triple helix partners bij ideevorming, beleidsontwikkeling en besluitvorming.  

 

• Economic Board als economisch-ruimtelijk investeringsplatform 

 

• Publiek-private projectallianties op projectniveau 

 

• Inspiratiedagen Drechtraad publiek-privaat karakter geven 

 

 

Verstandig versterken 

4. Deeladvies 4: Versterk publiek-private samenwerking 
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Deeladvies 4:  Versterk het publiek-private aspect van de samenwerking, bouw private 

partijen meer in het regionaal arrangement 
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• Kortcyclische sociale problematiek 

- Beleidsmatige kadering voor jeugdzorg ook naar het Drechtstedelijk niveau. 

- Gebiedsgerichte preventieve en repressieve aanpak SDD 

- Minimumgrens aan 1e-lijnsvoorzieningen regionaal vaststellen voor solidariteit. 

- Monitoring minimumgrens en naleving van de afspraken regionaal belegd 

- Onderlinge kennisdeling tussen wijkteams (zorg en jeugd) uit de gemeenten, SDD, DG&J en 

overige betrokkenen 

 

• Lang cyclische sociale problematiek: Sterkere verbinding tussen ruimtelijk-economische en 

sociale agenda 

 

 

Verstandig versterken 

4. Deeladvies 5: Optimaliseer samenwerking sociaal domein 
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Deeladvies 5:  Optimaliseer de samenwerking binnen het sociaal domein en breng 

gebiedslogica in  
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• Optimalisatie huidig construct mogelijk 

- Gezamenlijk basispakket, meer maatwerkopties inbouwen via SCD 

- ‘Vervuiler’ betaalt 

 

• Evt. verkenning uitplaatsen taakdomein ‘bedrijfsvoering 

- Substantiële ontvlechtingsoperatie in personele, organisatorische en juridische zin. 

Verwevenheid SCD met GR-D punt van aandacht 

- Mogelijk voordelen in termen van versimpelede aansturing, ruimte voor maatwerk, minder 

politieke aandacht en versterkte positie gemeentesecretaris 

 

Verstandig versterken 

4. Deeladvies 6: Optimaliseer samenwerking bedrijfsvoering 
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Deeladvies 6:  Optimaliseer de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering 
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Dit betekent dat aantal zaken moeten worden aangepakt 

 

• Meer ontmoeting en onderlinge verbondenheid zodat netwerkwaarde toeneemt 

- Bijv. een leer- en ontwikkeltraject voor ambtelijk, politiek en bestuur 

 

• Verzakelijking sturing op DG&J 

- Beleidsinhoudelijke keuzes worden losgekoppeld van sturing als eigenaren op de regeling 

 

• Als schaal gaan acteren naar Rijk en provincie 

- Stevigere positie innemen in krachtenspel Zuid-Holland 

 

4. Deeladvies 7: Zet in op voortbestaan ZHZ-schaal 
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Deeladvies 7:  Zet als Drechtsteden in op voortbestaan van de Zuid-Holland Zuid schaal 
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Verstandig versterken 

5. Overzicht hoofdadviezen en deeladviezen 
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5 Procesadvies 2018 



Openbaar 

1. Tot aan verkiezingen: Volg het proces zoals uitgelijnd door de coördinatiegroep 

 

2. Na de verkiezingen: Eigenaren aan zet. Formeer een regionale stuurgroep 

‘doorontwikkeling Drechtsteden’.  

• Met een door de gemeenteraden bekrachtigde opdracht tot doorontwikkeling 

voor bijv. eind 2018 of 21 maart 2019.  

• Met het rapport als basis, niet als blauwdruk 

 

3. T.a.v. ZHZ: Gebruik de AB’s in nieuwe bezetting om de ZHZ-conclusies te 

verwerken, vooral DG&J 

Verstandig versterken 

5. Procesadvies 2018 
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