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De conferentie werd na een

welkomstwoord door             

en opening door           

             afgetrapt door Prof. Dr.

      Op prikkelende wijze wist    

         de zaalte activeren. Hij

hield de aanwezigen voor dat ze

allen werkenin een complexe

omgeving waarin dingen soms(vaak)

anderslopen dan gedacht. Ditvraagt

om dynamisch systeemdenken, om

leren gaan met anderen, met

veranderingen en onzekerheden

maar ook met de realiteit. Hetis een

recht om onbedreigdje werkte doen

maarook omte mislukken en daarvanteleren. Een briljante mislukkingis een goed voorbereide

poging om waardete creëren maar met een andere uitkomst dan gepland, waarje hopelijk vanleert.

Na deze frisse start van de daggaven devertegenwoordigers van de 7 colleges hun reflectie op de

(toekomstige) samenwerkingin de Drechtsteden. Deze pitches varieerdeninhoudelijk behoorlijk van

elkaar. In het algemeen werd, met veel positieve energie, aangegeven dat erin dit gebied altijd wel

op een bepaalde manierzal worden samengewerkt, maar dat erIn de huidige samenwerking wel het

nodige moet veranderen en dat deze dag als nieuw begin kan worden beschouwd. De meningen

verschilden overwat erin de samenwerkingveranderd moet worden. Genoemdethema's varieerden

van het bundelen van taken, het behouden van de regionale slagkracht maar ook van delokale

identiteit, teruggaan naar de basis van de samenwerking, meer het gesprek aangaan overcultuur dan

overstructuur, het herijken van taken enlokaal de ruimtevinden, de noodzaakvan

samenwerkingsgezindheid, energie stoppenin de Drechtsteden(dinsdagen), eikaars belangen inzien

en daar naar samenwerken.

Op een aantal punten werd ook meer de scherpte gezocht. Heilige huisje zijn er niet en de

Drechtsteden op zichis geen doel. De Drechtsteden kan op onderdelen misschien als minder

geslaagd beschouwd worden, maar dan moeten we erzekervan leren. Hetis niet noodzakelijk om

alles samente doen, waar het opinhoud kanis meervoudiglokaal ookwenselijk. Erwaren ook

behoorlijke verschillente merken. Deze gingen van dat we moetenteruggaan naar de basis en dat er

een vernieuwde grondhoudingen cultuur moet komentot de uitspraak dat Dordrecht een service-

dan wel centrumgemeente moet worden en hierinvullingaan moet geven.

Een veelgehoorde uitspraak was dat we moeten oppassen "het kind niet met het badwater wegte

gooien".

Dagvoorzitter                        vatte deze pitches samen en constateerde dat mentrots is op

de samenwerking en dat deze gekoesterd moet worden, maardat erook een breed gedeelde roepis

om verandering. Het goede moet behouden blijvenin de veranderingen die komen. Voor de rest van

de dag was haaroproep om eerlijk en met een open mindte zijnin het gesprek en dat wevooral in

elkaar moeteninvesteren, waarbij deinhoud voorop moet staan.

Vervolgens werd in een world-cafe-settingin viergemixte groepen uiteen gegaan. Tijdens deze

sessies werd aan de hand van vierthema's en daarmee vanuit vierinvalshoekenin openheid het

gesprek aangegaan. Daarbij wordt er steeds bij roulatie verdergegaan op hetgeen de vorige groep

heeft aangegeven zodat erverdieping ontstaat. Hieronder wordt zeerglobaal weergegeven wat aan



de hand van die vierthema's overtafel is gegaan. Opgemerkt wordt dat het punten zijn die aan de

tafels zijn besproken en dat hierooktegenstrijdighedenin kunnen zitten.

1. Toekomst, veranderendetijdgeestin sociaal domein (Inhoudl

We willen samen verder, maar de route verschilt. Om samen verderte komen moeten aannames

enfrustraties optafel komen om ruimtete creëren vooreikaars kracht entalent. Dan creëerje

nieuw eigenaarschap. Gedeeld wordt dat we elkaar nog hebben en dat we elkaarversterken en

dat de samenwerkingin de Drechtsteden ookiets mooisis. Bij deze samenwerkinggaat het niet

zozeer om het construct, maar om de cultuuren vertrouwenin elkaar, waarbij integrale

afwegingen niet gemeentegrens gebonden zijn.

Respectis ervoor eikaars (verschillende) belangen en profielen en daarmee ookwaardering voor

lokaleinitiatieven.

Eris een nieuw arrangement nodigvoor nieuwe solidariteit. De problemen zijn nietlineair opte

lossen, hieris een netwerkbenadering voor nodig.

2. Lokale uitdagingen en belangen (breder daninhoud)

Het onderhouden van de relatieis belangrijk, veel gaat goed, daar moeten we ons niet drukom

maken (SDD). Daartegenoverwordt aangegeven dat een nieuwe kathedraal nodigis ofdat de

oude opnieuw opgebouwd moet worden, een nieuw arrangement. Opbouwenlangs

fundamentele discussie overonsgezamenlijke belang. In de huidigsituatie gaan we elkaar

ontwijken als het moeilijker wordt. We moeten elkaarjuist versterken en elkaar zaken gunnen en

van elkaar willen weten welke belangen spelen en ontspanning zoeken op dezerelatie. Zo kan de

volume van de regioin ons voordeel gaan werken. Deze verschillende belangen zijn niet enkel de

verschillentussen de stad en de regio en de wens om zelfstandig en onafhankelijkte blijven.

Wanneerwe niks doen dan verzwakken we enIs dat de nieuwe werkelijkheid. Oproep: Breng de

scherpte hierinterugl

3. GemeenschaoDeliik belang

Klantgericht eigenaarschap en efficiency zijn mindergebaat bij het uit elkaar halen van beleid en

uitvoering. Voor de uitvoering van wettelijketakenis het huidige systeem evident maar eris een

wens voor meerlokaal beleid en eigenaarschap. Maatwerkisvast duurder maaris niet altijd erg,

dit is eenlokale keuze. Je bepaalt en betaalt watje haalt. De zakelijkheid moetterug waarbij

vertrouwen en gunnen voorop staat. Dit dient dan weltransparantte gebeuren waarbij

inzichtelijkis wat definanciële consequenties zijn. Verder moet helder zijn hoe eigenaarschap,

het gemeenschappelijk belang en hetindividueel belang zich tot elkaarverhouden en dient

'cherry-picking" voorkomente worden. Tenslotteis er de wens om meerverantwoording afte

kunnenleggen aan de eigen gemeenteraad.

4. Sturing, invloed &grip

ErIs behoefte om het sociaal domein op regionaal niveaute depolitiseren. Op ruimtelijk-

economisch domeinis dat gebeurd en dat gaat goed. Eris daar respect voor de verschillen per

gemeente. Eris behoefte aan meerIntegraliteit, ook hoeje met de verschillendeinstituties

werkt. Ditis nu verschillend bestuurlijk georganiseerd. Nieuw eigenaarschap creërenis het

streven, waarbij regionaal enlokaal maatwerk elkaartreffen op hetzelfde podium, waarbij

geaccepteerd moet worden datiedersamenwerkingsmodel zo zijntekortkomingen heeft(bijv.

volledige grip).

Deinschatting/gevoel is dat ca. 90% goed gaat en dat deel niet gepolitiseerd hoeftte worden. De

opzet dat de regionale samenwerking bedoeld was om een gezamenlijk afweging vaniedere

belangen dient niet vergeten worden. Respect voor eikaars verschillen en drijfverenleidt ooktot

Inzicht dat we veel samen kunnen doen, hierbij is het uitgangspunt dat vertrouwen de basis

vormt voor openbaar bestuur. Afgesloten wordt met de oproep dat we ervan zijn en dat we het

samen doen.
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Geconcludeerd werd na het world café dat hetin openheid en scherpte, met (i.p.v. over) elkaarin

gesprek zijn goedis bevallen. Er zijninhoudelijk zaken gedeeld en ergebeurde ook watin de relatie

(het onderlinge contact) en qua bewustwording. De gesprekken waren ontopic, sneden hout en

hadden de goede energie. Erwas onderling begripvoor eikaars belangen en standpunten

voortkomende uitgedeelde waarden. Er moet worden samengewerkt aan een nieuw arrangement

en een nieuwetoekomstbestendige duurzame organisatie. Nagedacht moet worden over de nieuwe

maniervan samenwerking metinhoud voorop en (lokale) ruimte waar mogelijk. Eigenaarschap en

maatwerk zijn daarbij van groot belang.

Na delunch volgde eentweede ronde van gemeentelijke pitches. Hier werd onderandereingegaan

op hetgeenin de ochtend aan de ordeis geweest. Hier kwamen onder andere de volgende punten

naarvoren:

We waren pioniersin bestuurlijke samenwerking en het past ons om nu ookweer een

dóórontwikkeling doorte maken naar een Drechtstedensamenwerking 2.0

De behoefte bestaat om meerinzichtte krijgen. Enerzijds hetgeen wat de gemeenten willen,

dus welk maatwerk wenselijkis en wat voor soort (DVO's ofaanhakenlokale zaken) en anderzijds

informatie hoeveel ruimte daarvooris (bv wetteüjk kader, hoeveel is beleid en watis uitvoering

of standaard bv uitkering).

Een behoefte vooreen vervolggesprek, eventueel met de raden, waarin op de samenwerking,

cultuur, wederkerigheid entransparantie wordtingegaan en vervolgens op deinhoud van het

sociaal domein.

Transformatiein sociaal domeinis nodig, sommigen zien dat breder dan enkel het sociaal

domein.

De mogelijkheidte onderzoeken of de governance van de SDD zoals de GR DG&J kan worden

vormgegeven met een rol voordeinhoudelijk portefeuillehouders. Waarbij ookis gezegd door

gemeenten niet perse binnen de bestaande samenwerkingsvorm te willen kijken maarook b.v.te

kunnen denken aan Dordrecht als centrumgemeente/ serviceorganisatie.

Dejuiste vragen zijn gesteld. Het heeft echterweltijd nodig om de verdiepingte krijgen om het

gesprek aante gaan overwat we wel of niet samen kunnen doen en watlokaal belegd moet

worden.

Het belang van de dag als vandaag. Dit proces van bewustwording heeft op zichzelf ook

betekenis. We voeren hier met elkaar het goede gesprek daarin moeten we anderen meenemen.

Sommige gemeenten zijnin de bewustwording en denken qua stip op de horizon of maatwerk al

verder, hebben bijvoorbeeld al met hun raad gesproken.

Hetinzicht dat samenwerking en/ofverandering daarin voor de ene gemeente urgenteris dan

voor de andere gemeente.

Het belangis gedeeld dat erwat moet worden veranderd in de huidige samenwerking, cultuur en

governance en daarin geen heilige huisjeste hebben.

Vanuitintegraliteit aandachtte hebben voor het onderwerpJeugd en de relatie met de 3 ZHZ

gemeenten.

De gemeentesecretaris van Dordrecht heeft kort eentechnische presentatie en duiding gegeven over

de mogelijke samenwerkingsmodellen zonder verdere concretiseringin consequenties (b.v.

voor/nadelen oftijdpad etc); dit mede naaraanleiding van de aangenomen motiein de raad van

Dordrecht waarin opdracht zat dit uitte werken en te delen met de collega gemeenten.

Vervolgafspraken

Op het einde van de conferentie worden de volgende afspraken gemaakt:

1. Eenimpressieverslag van deze dag/tafels wordt rondgestuurd



De samenwerkingsmodellen worden rondgestuurd.

HetIs aaniedercollege over hoe (besloten ofopenbaar) en met wie (eerst college ofal meteen

raad) de bovenstaande zaken besproken worden. Wel is het zaak op enig moment als gemeente

de komende periode de raad meete nemen in het bewustwordingsproces en aftetasten waar

voorelke gemeente de stip op de horizonligt (zonderdaarbij al in beton gegoten en geharnast

terugte komen naarde volgende conferentie). Dit zodat er duidelijkheid over draagvalk voor de

richting ontstaat en hieroverin de volgende conferentie gesproken kan worden.

Dordrecht gaat conform de motiein elk geval in gesprek hierover met de gemeenteraad in een

openbare vergadering.

Portefeuillehoudersin het Sociaal Domein gaan onderleidingvan                het gesprek aan

over het verderspecificeren watin het Sociaal Domeinlokaal maatwerkinhoudt (waaris per

gemeente behoefte aan), welk eigenaarschap hierbij hoort en welke governance daarbij passend
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De uitwerking hiervan wordt besproken op de conferentie(2 april 2020). 
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