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Toekomst Drechtsteden Samenwerking

Impressieverslagen Drechtsteden-college conferenties 14-02-20,

03-07-20 en 27-10-20

Afschrift aan:

Gemeenten Alblasserdam,

Hanlinxveld-Giessendam,

Hendrik-Ido-Ambacht,

Papendrecht, Sliedrecht,

Zwijndrecht

Geacht college,

We Informeren udat de Drechtsteden-colleges het afgelopenjaar hard met elkaar

hebben gewerkt aan het verkennen van een nieuwe toekomstgerichte manier van

samenwerken. De sturing van het sociaal domein en bedrijfsvoering zijn te zien

als sluitstuk van de ubekende al langerlopende heroriëntatie Drechtstedelijke

samenwerking. Zo was uin 2017 als co-financier betrokken bij het Berenschot

onderzoek naar "de dóórontwikkeling van het regionaal arrangement rondom de

gemeente Dordrecht, waarbij de Drechtstedensamenwerking primair punt van

aandacht is". Het rapport Verstandig Verstericen' van het begin 2018initieerde

het vervolgtraject Voorbereidingscommissie Toekomst Regionale Samenwerking

Drechtsteden’ (Commissie Deetman). Uheeft, als onze samenwerkingspartner

voor de gebiedsagenda en vanuit uw medeverantwoordelijkheid voor de kwaliteit

van het lokaal bestuur, begin 2019 op het eindrapport van deze commissie

overwegingen meegeven aan onsten aanzien van de samenwerking en

realisatiekracht in de Drechtsteden. In het ruimtelijk-economisch domein kozen

we als Drechtsteden gemeenten voor een meervoudig lokale aansturing, een vorm

van flexibelere en gerichte netwerksamenwerking. Een succesvolle samenwerking

waarbij o.a. onze samen met Gorinchem ingediende regiodeal toegekend is.

In 2019 bleek de financiële ruimte verschillend die de zeven Drechtsteden-

gemeenten in hun lokale begroting kunnen/willen maken voor het regionale sociale

beleid en de inhoudelijke keuzes die ze daarop maken. Met decentralisaties zijn en

worden steeds meertaken op bord van de gemeente gelegd, die daarin goed hun

rol willen pakken. Maarin de Drechtsteden is sprake van een bestuurlijk complexe

samenwerkingspraktijk op verschillende schaal niveaus (lokaal, meervoudig lokaal,

Drechtsteden, Zuid Holland Zuid en andere combinaties). De motie "Samenwerking

in de Drechtsteden" van de Dordtse raad eind 2019 sloot aan bij behoeften van de

anderen gemeenten om ook met elkaar het goede gesprek te voeren over de

toekomst van onze regionale samenwerking op sociaal domein en daarbij meteen

de bedrijfsvoering mee te nemen. Dit zodat meerlokale regie en sturing plaats kan

hebben, er meer ruimte is voor lokaal maatwerk en integraliteit binnen het sociaal

domein en in het algemeen Dordrecht haar politiek bestuurlijke centrumrol kan

blijven waarmaken.
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De gemeenten zijn van mening dat de huidige bestuurlijke samenwerking via de

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) weliswaar veel biedt, zoals

effectiviteit en schaal/efficiency voordelen, maar dat de huidige samenwerking niet

meer past bij de gemeentelijke (financiële) opgaven en verantwoordelijkheden van

vandaag de dag. Er is veel waardering voor de regionale dienstverlening door de

GRD onderdelen zoals de sociale dienst en het servicecentrum, maarinhoud is

leidend boven structuur; de gemeenten willen meer ruimte voorlokale ambities en

regie op keuzes en maatwerk in uitvoering. We willen samen optrekken in het

sociaal domein en bij bedrijfsvoeringstaken in een beter passende governance en

vorm van samenwerking waarbij we elkaar die ruimte geven.

In een drietal collegeconferenties is onder voorzitterschap van Marja van

Bijsterveidt, burgemeester van Delft, aandacht besteed aan waar de belangen

verschillen en wat het gezamenlijk belang is. We spraken over de inhoud en tevens

over cultuur en vertrouwen. De impressieverslagen van deze collegeconferenties

treft u bijgevoegd. Op de laatste conferentie van 27 oktober 2020 is met draagvlak

een voorkeursvariant voor de toekomstige samenwerking naar voren gekomen. Het

besluitvormingstraject met de raden loopt nu. Na een principeakkoord van alle

zeven gemeenteraden op de koers, volgt een uitwerking waarbij de GRD wordt

gesplitst;

De Sociale Dienst Drechtsteden blijft regionaal, maar onder andere zonder

aansturing van het huidige D5B of Drechtraad, er komt een klassieker bestuur

bestaande uit collegeleden.

Dordrecht wordt een servicegemeente voor de bedrijfevoering. Dit betekent dat

de zeven gemeenten niet meer gezamenlijk eigenaar zijn van alle

uitvoeringsorganisaties (zoals het Servicecentrum Drechtsteden, en

organisaties als het Ingenieursbureau Drechtsteden en het Onderzoeksbureau

Drechtsteden). Die worden ondergebracht bij de gemeente Dordrecht die de

taken voor hen (en andere klanten) uit gaat voeren via meer zakelijk afte

sluiten dienstveHeningsovereenkomsten.

Omdat veel waarde wordt gehecht aan regionale a^temming worden in het

nieuwe model inspirerende kwartaalbijeenkomsten geïntroduceerd waar

politiek, bedrijfsleven, maatschappelijke partners en kennisinstellingen elkaar

ontmoeten. Ditis dé manier waarop een moderne regio verder komt.

Dordrecht steltin afstemming met betrokkenen een plan op om in het voorjaar van

2021 gezamenlijk tot een definitief besluit te komen. Naar verwachting kan deze

nieuwe vorm van samenwerken begin 2022 een feit zijn, zodat een nieuwe raads-

en collegeperiode de vruchten daarvan kan plukken. Wij zien kansen In deze

nieuwe manier van samenwerken en kijken er naar uit om in de toekomst de

kwaliteit van onze dienstverlening voor onze inwoners nog meerte verbeteren.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Hoogachtend,

Het college van Burgemeester en V^houders

de secrej^is de/6urgemee:

J. Scholten ^ Kolff
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