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Eindrapport 

Verstandig Versterken 

 

Rapport onderzoek en adviezen doorontwikkeling 

regionaal arrangement gemeente Dordrecht 

6 februari 2018 

 

Eerste duiding door het college van 

Hardinxveld-Giessendam 

 

 
Inleiding 

De gemeenteraad van de gemeente Dordrecht heeft zijn college opdracht gegeven een 

onderzoek te doen naar het regionaal arrangement rondom de gemeente Dordrecht. Het 

rapport is geschreven door Berenschot in opdracht van het college van B&W van de 

gemeente Dordrecht. Dit is in afstemming gedaan met de 6 andere colleges van B&W binnen 

de Drechtsteden. 

 

Dit document is een eerste duiding van het college van de gemeente Hardinxveld-

Giessendam en dient als achtergrond voor de leden van de gemeenteraad bij het lezen van 

de Berenschot rapportage, en kan gebruikt worden bij de verdere duiding die raadsleden, 

fracties over dit onderzoek gaan geven. Tevens bevat het een aanbeveling van de wijze 

waarop de gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam met het rapport kan omgaan. 

De opzet van deze korte notitie volgt de opzet van de rapportage van Berenschot. Per (deel)conclusie 

of (deel)advies volgt een duiding door het college.  
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Het college her- en erkent dat de samenwerking in de 

Drechtsteden waarde toevoegt aan het gebied en haar inwoners 

en onderkent ook dat deze waarde op het sociaal domein groter 

is dan op ruimtelijk-economisch domein. Ook vindt het college 

dat er is doorgeslagen in vraagstukken qua legitimiteit waardoor 

veel discussies verzanden in vraagstukken van wie waar over 

gaat. 

 

Dat inwoners van de Drechtsteden minder snel profiteren van 

de economische groei blijkt inderdaad uit verschillende 

onderzoeken. Dit geldt in mindere mate voor inwoners van 

Hardinxveld-Giessendam. Een impuls op het ruimtelijke-

economisch domein draagt zeker bij aan het verbeteren van de 

sociaaleconomische status van de inwoners van Drechtsteden. 

 

Het college onderkent ook de lagere strategische waarde van 

het schaalniveau Zuid-Holland Zuid wat vooral is ingegeven 

door bestuurlijke ontwikkelingen maar ook door de 

pluriformiteit van de deelgebieden Hoekse Waarde, 

Drechtsteden en Alblasserwaard&Vijfheerenlanden.  

 

Het college ziet en voelt meerwaarde van het samenwerken in Drechtsteden. De meerwaarde op de 

bedrijfsvoering is evident en ook in het Sociaal Domein heeft Drechtsteden nadrukkelijke 

meerwaarde, met name waar het gaat over duidelijke regionale opgaven en taken voor in een 

backoffice. Wel is meer vrijheid voor lokale initiatieven noodzakelijk en is dat in de huidige 

samenwerkingspraktijk minder tot niet goed mogelijk. Overigens geldt dit ook tot zekere hoogte ook 

voor bedrijfsvoeringstaken waar lokaal maatwerk ook moeilijk realiseerbaar is.  

Het college constateert ook dat in het ruimtelijk-economisch domein samenwerking achterblijft. 

Daarbij is voor Hardinxveld-Giessendam wel uitgangspunt dat samenwerking op dit vlak ook tot 

duidelijke meerwaarde moet leiden.  

De door Berenschot benoemde hygiene-issues worden breed erkend en ook de noodzaak om hier 

duidelijke slagen in te maken om te komen tot toevoeging van meer waarde. 

DEELCONCLUSIES 

Deelconclusie hoofdopgave 

Door onvoldoende slagkracht 

op verschillende schaalniveaus 

slagen Dordrecht en de 

Drechtsteden er onvoldoende in 

de sociaal economische status 

van de inwoners van de 

Drechtsteden te verbeteren. 

 

Deelconclusie Zuid-Holland Zuid 

De samenwerking op het 

schaalniveau Zuid-Holland Zuid is 

een verstandshuwelijk dat op het 

vlak van de uitvoering waarde 

levert, zonder strategische 

meerwaarde dat onder druk 

staat door bestuurlijke 

ontwikkelingen 

 

Deelconclusie Drechtsteden 

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. 

 

HOOFDCONCLUSIE: 

HET REGIONAAL ARRANGEMENT 

RONDOM DE GEMEENTE DORDRECHT IS 

ONVOLDOENDE IN BALANS OM TOT 

OPTIMALE REALISATIE VAN PUBLIEKE 

WAARDE TE KOMEN 
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Bovenstaand is het algemeen advies wat Berenschot afgeeft. Berenschot schetst en 5-tal 

tegengestelde krachten waarover de gemeenten met elkaar het gesprek moeten gaan voeren. Dit 

gesprek moet het antwoord geven op de vraag welk scenario Hardinxveld-Giessendam voorstaat. Het 

college vindt ook dat verder doorgaan zoals het nu gebeurt met optimalisaties en geen fundamentele 

wijzigingen de samenwerking niet duurzaam verder brengt. De huidige samenwerking biedt 

nadrukkelijk meerwaarde, zeker op praktisch en tactisch niveau. Wil je de samenwerking nog verder 

brengen dan zal het gesprek daarover gevoerd moeten worden. Het college is daartoe van harte 

bereid en wil ook duidelijkheid creeren over haar belangen. Uitgangspunt blijft wel een zelfstandige 

gemeente die er voor haar bedrijven, instellingen en bewoners toe doet. Dit betekent ook zeker dat 

op lokaal niveau voldoende waarde geleverd moet worden al dan niet door samenwerking in 

Drechtsteden of in deelarrangementen met andere gemeenten. Het college staat open in scenario's 

2 (fundamentele versterking GRD in het ruimtelijk-economisch domein) en 3 (fundamenteel 

afbouwen van de samenwerking op het sociaal-ecomomisch domein) zolang de waarde op lokaal 

niveau maar geleverd wordt. 

 

Uit onderstaand hoofdadvies blijkt dat Berenschot adviseert voor het tweede scenario te gaan en het 

derde scenario snel op te pakken als het tweede scenario niet mocht lukken: 

 

 

 

 

TEGENGESTELDE KRACHTEN OP 

DRECHTSTEDELIJKE SCHAAL VRAGEN OM MEER 

OPEN EN EERLIJK GESPREK EN ECHTE 

VERKENNING VAN ELKAARS BELANGEN 

HOOFDADVIES: 

ZET ALS DORDRECHT EN ALS DRECHTSTEDEN GEMEENTEN GEZAMENLIJK IN OP 

SCHAALVARIETEIT VIA SLAGKRACHTIGE SAMENWERKING OP DE NIVEAUS 

DRECHTSTEDEN EN ZUID-HOLLAND ZUID. ONTBIND DE SAMENWERKING BINNEN 

HET RUIMTELIJK ECONOMISCHE DOMEIN INDIEN DE DRECHTSTEDEN ER NIET IN 

SLAGEN OP KORTE TERMIJN DE BENODIGDE SLAGKRACHT TE ORGANISEREN. WERK 

IN DAT GEVAL ALS DORDRECHT, IN WISSELENDE COALITIES AAN REALISERING VAN 

JE RUIMTELIJK-ECONOMISCHE AGENDA 
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Het college wil op basis van de gesprekken over de 

tegengestelde krachten bekijken wat het betekent voor de 

inwoners, bedrijven en instellingen van Hardinxveld-

Giessendam als voor scenario 2 wordt gekozen. Uitgangspunt 

blijft voor het college dat er lokale waarde moet worden 

toegevoegd op basis van een zelfstandige bestuurskrachtige 

gemeente. Het college is van mening dat daar zeker in 

scenario 3 sprake van is en wil graag onderzoeken of dat in 

scenario 2 ook sprake van is. 

 

Het college vindt ook dat er aan de randvoorwaarden gewerkt 

moet worden. Sterkte bestuurlijke betrokkenheid van de 

gemeente Dordrecht is noodzakelijk alsmede ook een 

strategisch functionerende Drechtraad met mandaat voor het 

DSB en de GRD. Eenduidige, heldere afspraken over taken, 

bevoegdheden, rollen en verantwoordelijkheden van en voor 

de GRD, Drechtraad, DSB en individuele gemeenten is echt 

noodzakelijk. Waarbij iedereen elkaar ook helpt signaleren en 

aanspreekt als de afspraken niet nagekomen worden. 

 

Het vergroten van de slagkracht van het DSB wordt 

noodzakelijk geacht. Of dat kan met 6 leden (incl. voorzitter) 

met ruimte voor 3 bestuurders van niet-Dordtse zijde is het 

college nog niet van overtuigd. Een en ander hangt 

nadrukkelijk af van de kwaliteiten, competenties van de 

beoogde bestuurders. Kwaliteiten en competenties zullen 

voorop moeten staan bij de keuze voor bestuurders in het DSB 

ongeacht hun politieke kleuring. Over het positioneren van 

burgemeesters als verantwoordelijke personen voor het 

functioneren van de samenwerking in het geheel wordt als 

zinvol gezien. 

 

Over het deeladvies om publiek-private samenwerking meer 

in te bouwen in het regionaal arrangement is het college 

louter positief. 

 

Het bespreken van de samenwerking op het sociaal domein is 

het college ook positief. Er is duidelijke meerwaarde in de 

DEELADVIEZEN 

Deeladvies 1 

Zet in op versterking van de 

ruimtelijke economische 

samenwerking op het niveau 

van de Drechtsteden 

 

Deeladvies 1a 

Maar durf afscheid te nemen 

van Drechtstedelijke ruimtelijk-

economische samenwerking 

indien daar niet de vereiste 

slagkracht wordt ontwikkeld. 

 

Deeladvies 2 

Schep de randvoorwaarden 

voor succesvolle ruimtelijke 

economische samenwerking. 

 

Deeladvies 3 

Vergroot de slagkracht van het 

DSB en breng Dordrecht formeel 

in de positie om de regio te 

vertegenwoordigen. 

 

Deeladvies 4 

Versterk het publiek-private 

aspect van de samenwerking, 

bouw private partijen meer in 

het regionaal arrangement. 

 

Deeladvies 5 

Optimaliseer de samenwerking 

binnen het sociaal domein en 

breng gebiedslogica in.  

 

Deeladvies 6 

Optimaliseer de samenwerking 

op het gebied van 

bedrijfsvoering 

 

Deeladvies 7 

Zet als Drechsteden in op 

voortbestaan van de Zuid-

Holland Zuid schaal. 
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regionale samenwerking en ook moet er meer mogelijkheden komen voor lokaal maatwerk. Wij 

hebben al meerdere keren aangeboden om de kennis en ervaring die wij hebben opgedaan in het 

sociaal domein met ons sociaal team maar ook met de maatschappelijke agenda te delen in het 

netwerk. 

 

Het college is tevreden met de samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering. Wel is het voor een 

kleine gemeente als Hardinxveld-Giessendam niet altijd even efficient om te moeten organiseren op 

een wijze die meer in lijn is met grote organisaties. De innovatieve organisatie zonder 

leidinggevenden is voor het SCD lastig mee om te gaan aangezien de systemen nadrukkelijk 

hiërarchisch zijn ingericht.  

 

Het college wil graag inzetten op het voortbestaan van de samenwerking op de schaal van Zuid-

Holland Zuid. Het college deelt de mening dat er dan wel een strategische agenda moet worden 

gevormd op korte termijn om de meerwaarde te creeren.  

 

 

 

VERDERE PROCES: 

 20.02.2018 BESPREKING RAPPORT EN EERSTE DUIDING IN HET COLLEGE 

 21.02.2018 BIJEENKOMST GEMEENTERADEN 

 21.02.2018 VERSTUREN VAN DUIDING DOOR COLLEGE AAN RAAD HG 

 XX.XX.2018 TWEEDE DUIDING DOOR NIEUW COLLEGE 

 XX.XX.2018 GESPREK NIEUWE RAAD, COLLEGE OVER HOE RAPPORT TE 

DUIDEN 

 

 


