
Mdv Drechtraad , 
 
Beste  en betere mensen,  
 
Onder dankzegging voor alle inspanningen die geleverd zijn voor de begroting willen wij graag met u 
een aantal zaken delen en bediscussiëren. 
De samenwerkende partijen willen u er nog op wijzen Dat heel vaak vergeten wordt onze successen 
te vieren. Want we hebben heel veel gewonnen door de Drechtsteden samenwerking. Raadsleden 
kennen elkaar, spreken elkaar en besluiten samen. Voor een WGR is dat bijzonder positief. De 
verbinding op onderwijs is een mooi voorbeeld. Van het verdwenen hoger beroepsonderwijs zie je 
nu dat er steeds meer plaatsvind in de Drechtsteden. Het bewustzijn dat we een maritieme regio zijn 
heeft zich al bewezen met het miljoen dat we uit Europa hebben binnengehaald, dat we door de 
koning benoemd zijn en zo zijn er nog veel meer zaken te benoemen.niet het model maar de 
raadsleden maken het. 
 
Alle rapporten die gemaakt zijn   Melden staccato dat we meer moeten doorpakken en melden ook , 
zoals het laatste, dat we een sterk product in de samenwerking hebben met bv de SDD. Het sociale 
domein is dan ondertussen een hoofdpijndossier en legt bij alle gemeenten een vaak te grote druk 
op de begroting, vooral door regeringsbeleid  
Acties van de individuele gemeenten naar provincie en rijk vinden steeds een breder gehoor. Zelfs de 
provincie mengt zich in deze met een brief naar de regering maar ook de VNG luidde noodklok. 
Juist hierin zal samenwerking in oplossingen een goede opmaat zijn in samenwerking waarvoor de 
Drechtraad een goed middel is vanwege budgetrecht. Die kan je ook nog lokaal beleggen Geen 
college regelingen, anders dan voor directe oplossingen, maar oplossingen van raden die onderling 
en met elkaar tot maatwerk komen wat ons vaker succes heeft gebracht. 
Mensen ontmoeten elkaar bergen niet. 
 
Vorig jaar zijn wij duidelijk geweest in keuzes die gemaakt dienden te worden om financieel beleid te 
voeren in onze gemeenschappelijke regeling. Wij betreuren het dan ook dat de amendering niet 
volledig is uitgevoerd  en dat het bestuur keuzes maakt die wij voor een deel niet delen. 
Solidariteit bij alle groepen om te komen tot een "gezonde" bedrijfsvoering onder de financiële 
omstandigheden vinden wij dan ook reëel . 
Het is een vorm van minachting om een amendement niet uit te voeren. 
De kritiek die wij eerder hebben geuit heeft, zoals u aangaf voorzitter, leiden tot een meer 
samenhang van het bestuur. Hierin zien we dat harde woorden soms meer oplevert dan rapporten 
die het zelfde beogen. 
De financiële perikelen waar wij als gemeenten in terecht zijn gekomen leidt ondertussen tot een 
steeds bredere stellingname en correspondentie van gemeenten individueel, collectief als VNG en 
zelfs provincie naar de regering om de krapte binnen de budgetten aan te geven. 
Om binnen de GRD te zorgen dat onze individuele problemen niet leiden tot een OTS door de 
provincie , die dat begrijpt maar toch ingrijpt conform BBV,  zullen wij onze begroting en het 
budgetrecht van de raden moeten respecteren en iedere gemeente individueel terug geven met de 
opdracht wat wij hier collectief niet kunnen bezuinigen. Zo kunnen en moeten de gemeenten zelf 
intern repareren wat en hoe zij de problematiek, waarop wij nu geen geld kunnen besteden, lokaal in 
de begroting een plek geven. 
Dat deze lokale oplossingen regionaal uitgevoerd kunnen worden is in de doelmatigheid misschien 
wel een heel goede oplossing. 
Als Drechtraad kunnen wij geen toestemming geven om meer uit te geven dan lokaal binnen het 
mandaat is meegegeven. Hoe moeilijk het ook is om bedrijfsmatig te werken als overheid dat moet 
dat telkens Het uitgangspunt zijn.  
Met de demografie en de daaraan te maken kosten verwijzen wij graag naar de rapportage van het 
centraal planbureau en sociaal cultureel planbureau over kansrijk armoedebeleid. 



Wij zien vanuit die optiek oplossingen die bij de de Drechtsteden alleen gevonden kunnen worden 
door structureel oplossingsgericht overleg tussen portefeuille houder en de wethouders lokaal, 
waarin pragmatisch gewerkt wordt binnen een vorm van wederkerigheid. 
Wij verwachten dan ook rapportage op financieel en sociaal economisch gebied waarin  de terzijde 
geschoven taakstelling opgepakt wordt om te voorkomen dat er een gat van 16 miljoen euro 
ontstaat in 2023. 
In onze eerdere opmerkingen hebben wij al  laten weten  dat het terzijde schuiven van het restant 
van het amendement niet accepteren. 
Onze insteek om tien miljoen te bezuinigen is geamendeerd maar is nog steeds ons uitgangspunt 
maar zoals het een democratie betaamt accepteren we dat dit door een meerderheid is 
weggestemd. 
De invloed van de Covid19 op onze maatschappij is fors. U heeft hier adequaat op gereageerd 
waarvoor onze complimenten. De nieuwe werkelijkheid, of dit nu wel of geen complot is, is er één 
van aanpakken en oplossingen vinden voor onze regio waar wij voor staan. Budgetdiscipline is van 
hoog tot laag wel het credo. 
De nieuwe norm van 1500 euro bruto per maand  geeft de nieuwe werkelijkheid aan voor velen. 
Vanuit dat bewustZijn dienen we dan ook onze oplossingen aan te vliegen en een kansrijk 
armoedebeleid te ontwikkelen dat leid tot een positieve ontwikkeling van de problemen die onze 
gemeenten ontstaan bij ongewijzigd beleid We zullen aan een nieuwe manier van 
samenlevingsopbouw moeten gaan doen vanwege de situatie van voor de economische 
wereldoorlog van het Covid19  maar ook die hierdoor ontstaan is. 
 
Begrotingsregels  moeten we altijd strikt volgen. Waar we in een jaar  bij niet behaalde doelen 
overhouden moeten deze principieel terug vloeien naar gemeenten en dient er opnieuw een 
aanvraag gedaan worden voor budget. Bij de ICT wordt er gemotiveerd waarom dit gehaalde doel 
toch reden is om het budget door te schuiven .  
De belastingdienst laat zien dat er gediferentieerd met maatwerk per gemeente gewerkt wordt. De 
bron van informatie en de mogelijkheden daarmee zijn bijzonder te noemen. We zien de noodzaak 
vanuit de dienst om te investeren op de aanpak die nodig is voor een goede bedrijfsvoering.  
 
Wij houden u aan de door ons in het amendement opgelegde bedragen en laten de zienswijzen van 
de gemeenten voor ons leidend in zijn. 
De democratie is een mooi instrument  daarin zijn we als Drechtraad een mooi voorbeeld waarin 
niemand domineert. Met de bouw van het huis van de regio straalt u het vertrouwen naar de 
toekomst uit. 
Het credo lokaal doen wat lokaal kan en regionaal doen  wat regionaal  moetblijft voor ons van 
toepassing met als basis principe vanuit het budgetrecht waar de gemeenteraad het primaat heeft. 
Ook de VNG is er druk mee lokaal wat lokaal kan, bovenregionaal wat moet een discussie die overal 
met gemengde gevoelens wordt gevoerd.   
De SLP  wacht de reactie van het DSB af en beraad zich daarna op haar instemming 
 
 


