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Wij hebben met belangstelling kennis genomen van uw brief van 23 november jl. over de

toekomst van de Drechtstedensamenwerking. U geeft aan dat u na een zorgvuldig proces

aankoerst op een aantal belangrijke veranderingen. Dat vergt moed. Zeker omdat het gaat om

een uniek en landelijk veel geroemd samenwerkingsmodel en een hoog aangeschreven

servicecentrum en sociale dienst. Maar wij vinden ook dat dit een logische stap is. In deze brief

geven wij u graag enkele overwegingen mee voor de verdere uitwerking.

Wij vinden het positief dat met het voorstel wordt beoogd om de positie van de gemeenteraden te

versterken. Het politieke debat in de gemeenteraad is immers de kern van ons lokale

democratische bestel. Er moet dan natuurlijk wel iets te kiezen zijn. De gemeenteraden in de

Drechtsteden zullen hun weg moeten zien te vinden in de complexe omgeving met nog steeds

aanwezige onderlinge afhankelijkheden. Wij zijn dan ook benieuwd of u er met elkaar in slaagt

om meer relevante ruimte te scheppen voor het lokale politieke debat en voor een succesvolle

lokale inkleuring van beleid en uitvoering.

De ambitie om de gemeenteraden meer te laten sturen kan overigens alleen worden gerealiseerd

in een goed ingerichte opdrachtgever-opdrachtnemer relatie. Het opdrachtgeverschap zal door

elke gemeente bedrijfsmatig en inhoudelijk professioneel moeten worden ingevuld. Dat vergt

misschien organisatorische en financiële investeringen, maar die zijn noodzakelijk.

De Drechtraad heeft in de nieuwe constructie geen bestuurlijke taak meer en wordt vervangen

door “inspirerende kwartaalbijeenkomsten” met partners van buiten het openbaar bestuur.

Daarmee behoudt u de belangrijke regionale ontmoetingsfunctie van de Drechtraad en bouwt u

dit uit naar een triple helix platform. Wij zien dit als een slimme stap om meer betrokkenheid te

organiseren op de maatschappelijke opgaven in uw gebied. Dat laat onverlet dat vroegtijdige

afstemming van standpunten en beleidsvoornemens tussen gemeenten nodig blijft.

In de nieuwe samenwerking zal Dordrecht nadrukkelijker de rol van service- of centrumgemeente

gaan vervullen. Dat is een mooie ambitie die anderzijds ook extra verantwoordelijkheden creëert.

Niet alleen omdat de gemeenten gewend zijn aan een hoge kwaliteit van dienstverlening vanuit

het huidige servicecentrum Drechtsteden. U zult ook vanuit uw rol als centrumgemeente rekening

moeten houden met de belangen van de aan u verbonden gemeenten. Wij vinden het positief dat
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de beoogde werkwijze ruimte biedt om in de toekomst op bedrijfsvoering en het sociaal domein

samen te gaan werken met andere gemeenten buiten de Drechtsteden.

Een zorgpunt voor ons is de positie van de kleinere Drechtsteden gemeenten. Wij zien dat

sommige gemeenten worstelen met hun strategische- en uitvoeringskracht. Vanwege de keuze

voor meervoudig lokale samenwerking kunnen zij daarvoor niet aankloppen bij de

Drechtstedenorganisatie. Dit is niet alleen een probleem van de betreffende individuele

gemeenteraden en colleges maar ook van de gezamenlijkheid. Het kan niet gebeuren dat

gemeenten achterblijven. In een succesvolle samenwerking kan iedere gemeente haar belangen

laten meewegen en kan erop worden vertrouwd dat in de realisatie volgens afspraak wordt

geleverd. Wij verzoeken u om in de uitwerking van de voorstellen hiermee rekening te houden.

Als hier geen oplossing voor wordt gevonden kan dit een wissel trekken op de toekomst van de

samenwerking in de Drechtsteden.

Ook vragen wij u aandacht voor een signaal dat ons heeft bereikt over de relatie met uw partners.

Wij merken dat ondernemers en instellingen steeds vaker behoefte hebben aan een ambtelijk en

bestuurlijk inhoudelijk aanspreekpunt die kan spreken voor alle Drechtstedengemeenten.

Tenslotte merken we op dat we een sterkere overheid en meer samenwerking en solidariteit

tussen onze overheden nodig hebben om samen uit de coronacrisis te komen en de grote

maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Op dat vlak hebben we nog veel te doen. Deze

ontwikkelopgave wordt niet gefrustreerd door de door u ingezette verandering. Integendeel, de

nieuwe samenwerking creëert ruimte en biedt de Drechtsteden de kans om zich intensiever te

richten op de regionale maatschappelijke opgaven. Dat is van groot belang omdat de gemeenten

immers veel bestuurskracht ontlenen aan de Drechtstedensamenwerking.

Met genoegen constateren wij dat de Drechtsteden voor de regionale maatschappelijke opgaven

steeds vaker ook het grotere verband met andere gemeenten in uw omgeving opzoekt, zoals in

het “herontdekte” Zuid-Holland Zuid. Het succes van de aanvraag Regio Deal met Gorinchem

heeft bewezen dat dit ook echt wat kan opleveren. Mede als samenwerkingspartner rekenen wij

erop dat u deze kansen bij de uitwerking van uw voorstellen zult oppakken en dat u ook daarbij

ook de positie van de drie wettelijke samenwerkingsverbanden in Zuid-Holland Zuid betrekt.

Wij wensen u veel wijsheid en succes toe in de uitwerking van de voorstellen die nodig zijn om de

verandering te realiseren en zien de uitkomst daarvan met belangstelling tegemoet.

Hoogachtend,
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