Hardinxveld-Giessendam, 25 oktober 2017.
Betreft: schriftelijke vragen onderzoek inzake toekomst van de regionale samenwerking (ex. artikel 12
RvO).
Geacht College van B&W,
Via diverse kanalen (12,5 jaar Drechtsteden, moties raad Dordrecht, brieven van college Dordrecht,
media, etc. ) bereiken ons berichten over een (op handen zijnde) gezamenlijk onderzoek naar de
sturingsrelaties in het regionaal complex op schaal van Zuid-Holland Zuid en de Drechtsteden. Wij
begrijpen uit het laatste bericht van onze burgemeester, dat van de heer Kolff afkomstig is, dat het gaat
over alle GR’n binnen ZHZ en dat het college van Dordrecht opdrachtgever is voor het onderzoek. De
colleges in de Drechtsteden hebben hiervoor hun inbreng geleverd en onze burgemeester zit in de
coördinatiegroep die ons college vertegenwoordigd en mede het onderzoek begeleid.
Uiteraard is het een goede zaak om zaken regelmatig tegen het licht te houden en te bezien of deze nog
beter kunnen. Voor de T@B fractie als volksvertegenwoordigers zijn transparantie, democratische
legitimiteit en betrokkenheid belangrijke uitgangspunten in onze indirecte en directe relatie met de GR’n.
De vraag “waar gaan wij als gemeente of raad zelf nog over?” wordt veel gesteld. Daarom zien wij graag
de volgende vragen tijdens het komende debat beantwoord:
1. De T@B hecht veel waarde aan transparantie. Vragen:
a. Waarom is de raad van Hardinxveld-Giessendam niet eerder door het college ingelicht over
deze op handen zijnde actie.
b. Waarom heeft ons college verzuimd ons over de conferentie van 8 september inhoudelijk te
informeren?
c. Wat is de inbreng van ons college op de onderzoeksvraag geweest?
d. Hoe luidt de onderzoeksvraag?
e. Welk bureau of adviseur is / wordt met het onderzoek belast?
2. De T@B hecht veel waarde aan degelijk en objectief onderzoek. De heer Boogers (senior adviseur bij
BMC) heeft tijdens het 12,5 jaar jubileum van de Drechtsteden op 6-6 en in het Ad van 21-10 reeds
oplossingssuggesties aangedragen. Vraag:
a. Is hij op enigerlei wijze betrokken bij het onderzoek, zo ja hoe?
3. De T@B hecht veel waarde aan zelfstandigheid van onze gemeente. De heer Kolff en andere collega’s
in de Drechtsteden melden in het AD van 23-10 dat “gemeenten niets zien in vorming Drechtstad”.
Vraag:
a. Graag zien wij een gezamenlijk formeel statement hierover van de betreffende
burgemeesters, na groen licht van hun raden, tegemoet.
4. De T@B hecht veel waarde aan democratische legitimiteit en betrokkenheid. Vragen:
a. Raden zijn direct vertegenwoordigd in de Drechtraad, de colleges niet. Waarom gebeurt dit
zonder dat de raden erbij betrokken zijn en waar gaan zij dan zelf nog over?
b. Er zit veel kennis over dit onderwerp bij onze raad, waarom is de raad van HardinxveldGiessendam dan niet naar hun mening gevraagd aangaande het op handen zijnde onderzoek
en de onderzoeksvraag?
c. Hoe denkt het college dat onze raadsbetrokkenheid invloed krijgt op dit proces?
Graag zien wij het antwoord op deze vragen in het komende debat tegemoet.
Namens de T@B fractie, Robert Philippo

