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Geachte leden van de colleges en raden,
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De afgelopen periode hebben we ons zowel op regionaal als bovenlokaal niveau 
gebogen over de samenwerking in het ruimtelijk-economisch domein. Er is besloten 
dat de bevoegdheden van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) 
naar de gemeenten terug gaan en dat de gemeenten weer in de lead zijn op dit 
onderwerp. Dit met de overtuiging dat vanuit lokale kracht regionale grote ambities 
gehaald worden.

Het lijkt ons gezien bovenstaande onverstandig om u op dit moment de wijzigingen 
van de GRD op het ruimtelijk-economisch vlak toe te zenden, hangende het proces 
dat we als gemeenten met elkaar te lopen hebben op de governance van onze 
samenwerking.

Ondertussen wordt wel het bestuurlijk-juridisch kader aangepast aan de feitelijke 
situatie. De feitelijke situatie is dat het personeel dat bij Bureau Drechtsteden tot 
nu toe is belast met taken op het gebied van de Groeiagenda 2030, met ingang van 
1 januari 2020 in dienst zal treden bij de gemeente Dordrecht, zodat daar 
onverkort aan de uitvoering van de Groeiagenda kan worden doorgewerkt. 
De middelen voor de Groeiagenda voor 2020 zijn echter opgenomen in de begroting 
van de GRD. Die budgetten moeten overgedragen worden aan Dordrecht. Het

In de tussentijd hebben we echter moeten constateren dat we wat betreft het 
bestuurlijk construct meer werk te doen hebben. In de brief van de burgemeester 
van Dordrecht aan u van 4 oktober jongstleden is een oproep gedaan om met de 
colleges en raden van de zeven Drechtstedengemeenten het gesprek te voeren 
over de toekomst van de samenwerking. Ook is aangekondigd dat we de opbrengst 
daarvan bij elkaar brengen in een aantal collegeconferenties. Hiervoor is reeds in 
december 2019 de uitnodiging verzonden.

De verschuiving van bevoegdheden van de GRD naar de gemeenten brengt 
uiteraard een wijziging van de tekst van Gemeenschappelijke Regeling
Drechtsteden met zich mee. De afgelopen maanden is er gewerkt aan die wijziging 
(conform de adviezen uit het rapport-Deetman en de daaropvolgende commissie- 
Paans). Een voorstel voor een aangepaste tekst van de Gemeenschappelijke 
Regeling Drechtsteden is in concept gereed.
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Een afschrift van deze brief is verzonden aan de Drechtraad.

Hoogachtend,

idersHet college van Burgemeester en Wet|
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Wij zien er naar uit om, samen met u, de komende maanden de samenwerking in 
de Drechtsteden te vernieuwen en te versterken.

Ter vermijding van misverstanden wijzen wij u erop dat er, ondanks het 
vorenstaande, een wijzigingsvoorstel voor de GRD in procedure is gebracht 
(veertiende wijziging). Deze wijziging betreft een beperkte juridisch-technische 
aanpassing van de GRD voor enkele door de SDD, SCD en GBD uit te voeren taken. 
Deze wijzigingen zijn noodzakelijk om die specifieke taken rechtmatig te kunnen 
uitvoeren. De wijziging heeft geen relatie met de uitkomsten van het Deetman- 
rapport.

Z^VW. Kolff 
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financieel-technisch meest geschikte moment daarvoor is nog onderwerp van 
gesprek tussen de GRD en Dordrecht. In afwachting daarvan verleent het 
Drechtstedenbestuur de gemeente Dordrecht mandaat voor de middelen van de 
Groeiagenda en de budgetten die daar bij horen, zodat rechtmatig financiële 
verplichtingen kunnen worden aangegaan.
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