
1 /2

GS-Voorstel
Besluitnummer

PZH-2019-683481023 (DOS-2015-
0008778)

Onderwerp

Reactie Eindnotitie Commissie Deetman over toekomst regionale samenwerking Drechtsteden
 

 

Advies
1 . Vast te stellen de brief aan het Drechtstedenbestuur met een reactie van Gedeputeerde

Staten op de eindnotitie van de Voorbereidingscommissie Toekomst Regionale
Samenwerking Drechtsteden (Commissie Deetman).

2. Vast te stellen de brief aan Provinciale Staten, waarmee Gedeputeerde Staten de eindnotitie
van de Commissie Deetman en de brief aan het Drechtstedenbestuur met een reactie op de
eindnotitie  ter kennisname aanbieden.

3. Vast te stellen de publiekssamenvatting waarin bekend gemaakt wordt dat Gedeputeerde
Staten een brief met een reactie op de eindnotitie van de Commissie Deetman aan het
Drechtstedenbestuur hebben verzonden.

Besluit GS
Vastgesteld met een machtiging voor de portefeuillehouder:
- om de brief te herschrijven in lijn met het Raadsvoorstel van de gemeente Dordrecht indien
nodig;

- om de brief aan de zeven Drechtstedengemeenten te versturen;
- voor tekstuele wijzigingen van ondergeschikt belang.

Bijlagen
- GS-brief aan PS – ‘Reactie op de eindnotitie van de Commissie Deetman over de toekomst van
de regionale samenwerking Drechtsteden’
- GS-brief aan Drechtstedenbestuur over Eindnotitie Commissie Deetman
- Consultatieversie eindnotitie voorbereidingscommissie toekomst regionale samenwerking

Status Datum vergadering Gedeputeerde Staten Eindtermijn

A-Openbaar 5 maart 2019 -
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1 Toelichting voor het College

 

In februari 2018 is door de gemeente Dordrecht het rapport “Verstandig Versterken” uitgebracht

over de samenwerking in de Drechtsteden. Vervolgens hebben de zeven

Drechtstedengemeenten een commissie ingesteld onder voorzitterschap van de heer Wim

Deetman met het verzoek om te adviseren over de conclusies die aan dit rapport kunnen worden

verbonden voor de inrichting van de Drechtstedensamenwerking.

 

Thans ligt de consultatieversie van de eindnotitie van de Commissie voor die voor zienswijzen

aan de colleges en gemeenteraden is aangeboden. Ondanks dat de provincie in dit stadium nog

niet is gevraagd om een reactie te geven, kunnen vanuit provinciaal perspectief een aantal

overwegingen worden meegegeven. Deze zijn in een brief aan het Drechtstedenbestuur

verwoord.

 

Proces komende periode

Op 7 maart a.s. is er een informatieve bijeenkomst over de eindnotitie voor raadsleden uit de

zeven gemeenten. Daarbij zal ook duidelijk worden wat er met de zienswijzen wordt gedaan.

Uiteindelijk besluiten de zeven gemeenteraden over de in de eindnotitie voorgestelde

veranderingen in de Drechtstedensamenwerking.

 

Financieel en fiscaal kader

N.v.t.

 

Juridisch kader

N.v.t.

 

2 Proces

 

Burgemeester W. Kolff van Dordrecht is als voorzitter van het Drechtstedenbestuur vooraf op de

hoogte gesteld van de inhoud van de brief.

Na vaststelling worden PS geïnformeerd middels een GS-brief.

 

3 Communicatiestrategie

 

N.v.t.

 


