


 

     
 
 
 

Vastgesteld verslag van de openbare vergadering van de Drechtraad van  
1 december 2020 via MS Teams  
 
Aanwezig: 

 A.W. Kolff voorzitter Drechtraad 
 J. Heijmans regiogriffier 
 T.M.E. Petersen medewerker regiogriffie 

 
 Alblasserdam  
1 A.H. Brasser SGP 
2 W. van Krimpen PvdA 
3 A.C. van ‘t Zelfde CDA 
4 J.M. Dekker VVD 
5 R. Pardo Kruidenier D66/ VSP/ Philippo 
6 J.K. Sterrenburg  ChristenUnie 

 
 Dordrecht  
7 J.C. van der Net VVD 
8 W. van der Kruijff CDA 
9 P.J.T. Tiebosch D66 / VSP/ Philippo 
10 K. Kruger  GroenLinks 
11 J.D. Veldman ChristenUnie-SGP 
12 R. Portier  SP 
13 J. Wisker Verenigde Senioren Partij / D66 / Philippo 

 
 Hardinxveld-Giessendam  
14 A.A. van den Berg SGP 
15 P.T. aan de Wiel ChristenUnie 
16 
17 

T. van Zessen 
R.W. Philippo 

CDA 
D66/ VSP/ Philippo 
 

 Hendrik-Ido-Ambacht  
18 P. Boudewijn SGP-ChristenUnie 
19 A. Mol Gemeentebelangen / SLP 
20 W.P. van der Hee-Pasterkamp CDA 
21 A. Ouwerkerk VVD 
22 M.C.G. Gommans-Dane D66 / VSP / Philippo 
23 E. van der Wulp PvdA 
24 
25 

A. Scheurwater 
O. Doevendans 

Echt Voor Ambacht /SLP 
Realistisch Ambacht / Gewoon Realistisch 
 

 Papendrecht  
26 K.W. Middelkoop-van den Adel CDA 
27 J.L. van Erk ChristenUnie 
28 R. Lammers Onafhankelijk Papendrecht / SLP 
29 T.C. van Es D66 / VSP / Philippo 
30 A.J. Kosten SGP 

 
 Sliedrecht  
31 J.H. Visser SGP-ChristenUnie 
32 W.H, Blanken PRO Sliedrecht / SL 
33 R.B. de Munck D66/ VSP / Philippo 

 
 Zwijndrecht  
34 C. Moorman Algemeen Belang Zwijndrecht/SLP  
35 A. van Gemerden Cu/SGP 
36 H.E. Berg CDA 
37 R. Kreukniet VVD  
38 G. Slotema PvdA 
  

Drechtstedenbestuur  
A.J. Flach                                        H.I.Ambacht                                   
P.J. Heijkoop                                   Dordrecht 
P.J. Verheij                                      Alblasserdam 

 

T.A. Spek                                        Sliedrecht 
P.L. Paans                                      Papendrecht     

 

G.K.C. Baggerman                         Hard. Giessendam 
J. Huizinga                                      Zwijndrecht  
C.H.W.M. Post                                Regio Secretaris  
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1. Opening en vaststelling agenda 
 De voorzitter: Goedenavond allemaal. Zeven minuutjes later dan gepland. We hebben inmiddels 

voldoende mensen in de vergadering om in ieder geval te beginnen. Er is nog een aantal 
Drechtraadsleden dat kennelijk nog in een andere vergadering zat en nu langzaamaan deze kant op 
komt. Onze griffier, Joke Heijmans, is ook druk bezig met haar team om iedereen hierheen te krijgen. 
Het loopt langzaam aan op. Inmiddels is het vijfendertig. Hartelijk welkom bij deze 
Drechtraadvergadering van 1 december. De vergadering is geopend. De laatste Drechtraad 
vergadering van dit jaar.  
De voorzitter deelt mee wie er verhinderd zijn. De overige leden zouden er moeten zijn of komen in 
ieder geval zo snel mogelijk in deze vergadering. Het wordt allemaal keurig bijgehouden wie er op welk 
moment is. Inmiddels loopt de teller rustig op naar zevenendertig. Negenendertig inmiddels. 
Ik wilde beginnen met de presentielijst om toch te kijken wie er wel is. Dan begin ik met het opnoemen 
van de deelnemers uit Alblasserdam, daarna Dordrecht, dan Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-
Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en tot slot de Z van Zwijndrecht. Ik wil u vragen klaar te gaan zitten 
met uw microfoon aan en camera aan op het moment dat uw gemeente aan de beurt is en als uw naam 
genoemd wordt even te zeggen dat u aanwezig bent. Daarna graag weer de camera en de microfoon 
uit want anders krijgen we problemen met beeld, geluid en echo’s en dat zouden we denk ik niet willen. 
Ik ga beginnen en dan begin ik met, zoals gezegd, Alblasserdam.  
De voorzitter:  De heer Brasser. De heer Brasser: Present. 
De voorzitter: De heer Dekker: De heer Dekker: Present. 
De voorzitter: De heer Pardo Kruidenier, die zie ik al. De heer Pardo Kruidenier: Ja, present. 
De voorzitter: De heer Van Krimpen. De heer Van Krimpen: Present. 
De voorzitter: De heer Sterrenburg. Niet aanwezig. 
De heer Van ’t Zelfde. Die zat in ieder geval in de andere vergadering. Maar niet hier. Wellicht komt hij 
dan nog.  
Dan ga ik naar Dordrecht. 
De voorzitter: De heer Portier. De heer Portier: Present. 
De voorzitter: De heer Van der Kruijff. De heer Van der Kruijff: Aanwezig. 
De voorzitter: De heer Van Leeuwen is er niet. 
De heer Van der Net. De heer Van der Net: Present. 
De voorzitter: De heer Veldman. De heer Veldman: Present. 
De voorzitter: De heer Van Verk. Ik hoor wel iemand maar dat is niet de heer Van Verk. Die kruis ik 
dan maar even af. 
Mevrouw Kruger. Mevrouw Kruger: Aanwezig. De voorzitter: Herkenbaar stemgeluid en inmiddels ook 
in beeld. 
De voorzitter: Mevrouw Nijhof. Niet. 
De heer Wisker. De heer Wisker: Aanwezig. 
De voorzitter: Mevrouw De Jager. Niet. 
De heer Tiebosch. De heer Tiebosch: Present. 
De voorzitter: De heer Van den Berg.  De heer Van den Berg: Present.  
De voorzitter: Dan zijn we overigens in Hardinxveld-Giessendam. De heer Philippo. De heer Philippo: 
Aanwezig. 
De voorzitter: De heer Van Zessen. De heer Van Zessen: Aanwezig. 
De voorzitter: De heer Aan de Wiel. De heer Aan de Wiel: Aanwezig. 
De voorzitter: Dan gaan we naar Hendrik-Ido-Ambacht.  
De heer Boudewijn. De heer Boudewijn: Aanwezig. 
De voorzitter: De heer Doevendans is er volgens mij niet.  
De heer Mol ook niet.  
De heer Scheurwater. De heer Scheurwater: Aanwezig.  
De voorzitter: Ja, ik zie u en ik hoor u goed.  
De heer Struik. Niet. 
De heer Van der Wulp. De heer Van der Wulp: Aanwezig. 
De voorzitter: De heer Ouwerkerk. Niet aanwezig. 
Mevrouw Gommans-Dane. Mevrouw Gommans-Dane: Aanwezig. De voorzitter: Ja, ik hoor u in de 
verte maar ik hoor u wel. 
Mevrouw Van der Hee. Mevrouw Van der Hee: Aanwezig. 
De voorzitter: Dan kom ik bij Papendrecht. 
De heer Van Erk. De heer Van Erk: Aanwezig. 
De voorzitter: Mevrouw Van Es. Mevrouw Van Es: Aanwezig. 
De voorzitter: Mevrouw De Keizer. Niet. 
De heer Kosten ook niet. 
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De heer Lammers. De heer Lammers: Aanwezig. De voorzitter: Zelfs zo aanwezig dat hij op drie 
meter afstand van mij zit. Ik wist het eigenlijk al. 
Mevrouw Middelkoop. Mevrouw Middelkoop: Aanwezig. 
De voorzitter: De heer Stremler. Niet aanwezig. 
De heer Yildiz ook niet. 
Dan gaan we naar Sliedrecht. 
Dan kom ik bij de heer Bijderwieden. Niet aanwezig. 
De heer Dunsbergen. Die was er nog afgevallen inderdaad. Een hele administratie hoor mensen. Even 
kijken.  
De heer Jongeneel. 
De heer De Munck. We hebben toch wel verbinding met Sliedrecht hoop ik.  
De heer Huizer heeft zich afgemeld.  
De heer Blanken. De heer Blanken: Goedenavond, aanwezig. De voorzitter: Goedenavond, u 
representeert heel Sliedrecht. Ik hoor het. 
We hebben nog de heer Visser. De heer Visser: Ik ondersteun de heer Blanken. Ik ben present en ik 
vertegenwoordig Sliedrecht. De voorzitter: Heel goed, samen bent u Sliedrecht. U zit trouwens in een 
prachtige omgeving de heer Visser. De heer Visser: Zeker. Dat geeft een beetje een vakantiegevoel. 
De voorzitter: Ja, het gevoel vooral. De heer Visser: Ja, precies, meer niet.  
De voorzitter: Dan gaan we naar Zwijndrecht. 
De heer Berg. Mevrouw Berg: Het is mevrouw Berg. Aanwezig. 
De voorzitter: De heer Van Gemerden. De heer Van Gemerden: Aanwezig 
De voorzitter: De heer Hartmeijer. Niet. 
De heer Kreukniet ook niet. 
De heer Moorman. De heer Moorman: Aanwezig, goedenavond. 
De voorzitter: De heer Slotema. De heer Slotema: Aanwezig. 
De voorzitter: Dan hebben we de leden van het Drechtstedenbestuur. 
De heer Verheij heb ik al gezien. Portefeuillehouder Verheij: Goedenavond. 
De voorzitter: De heer Heijkoop is er volgens mij niet. 
De heer Flach heb ik gezien. Heeft de heer Flach ons ook gezien? Hij is er wel. 
De heer Paans is er niet. De heer Verheij:  De heer Paans komt niet in de vergadering liet hij mij 
weten. Hij kijkt vanuit de website mee. De voorzitter: Ook zo’n prachtige achtergrond de heer Verheij, 
geweldig.  
De heer Spek heb ik gezien. 
De heer Huizinga is er niet. 
Mevrouw Baggerman heb ik wel gezien. Portefeuillehouder Baggerman: Goedenavond.  
De voorzitter: En de griffier is er natuurlijk. En ik ben er. Volgens mij zijn we er dan. Even kijken. Zijn er 
leden in de vergadering die ik niet heb genoemd? Die mogen even hun camera aanzetten en zich 
melden.  
De heer Sterrenburg: Ik was te laat, Jaap Sterrenburg, Alblasserdam. Ik kom net uit een andere 
vergadering waar ik diverse namen gehoord heb, waaronder de heer Kreukniet en de heer Paans 
volgens mij. De voorzitter: Oké, die komen dan wellicht nog. Zijn er nog anderen die hun naam nog 
niet hebben horen langskomen?  
De heer Ouwerkerk: Aad Ouwerkerk, Hendrik-Ido-Ambacht.  
De heer Doevendans: Oene Doevendans, ook Hendrik-Ido-Ambacht. De voorzitter: Genoteerd. 
Anderen nog?  
De heer De Munck: René de Munck, Sliedrecht. De voorzitter: Kijk, Sliedrecht wordt ook versterkt. 
Anderen nog? 
De heer Van ’t Zelfde: Arie van ’t Zelfde uit Alblasserdam. De voorzitter: Alblasserdam is compleet. 
Anderen nog die nog niet langs zijn geweest?  
De heer Mol: Arie Mol, Hendrik-Ido-Ambacht, Gemeentebelangen. De voorzitter: Hartelijk welkom. 
Volgens mij zijn we nu aardig op weg. De heer Paans zie ik inmiddels ook in de lijst van deelnemers 
staan. Als er nog Drechtraad leden zijn die ik nog niet heb genoemd dan wil ik die verzoeken dat nu te 
doen. Zo niet dan wil ik iedereen verzoeken de microfoon en het geluid even uit te doen want we zijn 
met veel mensen in de vergadering. U krijgt uiteraard als u daarom vraagt via de chat het woord en dan 
kunt u ook de microfoon en het geluid aanzetten als uw naam genoemd wordt.  
 
Allereerst wil ik u, voordat we verder gaan met punt twee, bij de vaststelling van de agenda bij het 
eerste agendapunt nogmaals welkom heten en u melden dat er een aantal wijzigingen is geweest in de 
samenstelling van de Drechtraad.  
 
Het vertrek van de heer Venis van Geduld 2.0 Sliedrecht per 27 oktober jongstleden en van de heer 
Huijzer, Partij van de Arbeid Sliedrecht, per 8 december zijn noemenswaardig. Voor hen zijn nog geen 
vervangers benoemd en die wachten we dus af.  
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Het vertrek van mevrouw Reijerse van de SP uit Zwijndrecht per 14 december 2020, daar wil ik even bij 
stilstaan. Ook voor haar is nog geen vervanger benoemd.  
Ik wil in ieder geval vanaf deze plek, ondanks de gekke situatie waarin we ons bevinden en het feit dat 
we digitaal moeten vergaderen, deze drie vertrekkende leden heel veel dank zeggen voor hun inzet de 
afgelopen jaren.  
 
De Raad van Alblasserdam heeft op 8 juli 2020 besloten om de heer Schook aan te wijzen als 
plaatsvervangend lid namens D66. Hij vervangt de heer Stout. 
De Raad van Dordrecht heeft op 22 september jongstleden besloten mevrouw Van der Ham aan te 
wijzen als plaatsvervangend lid namens het CDA. Zij vervangt mevrouw Weerts die buiten de 
Drechtsteden is gaan wonen. Welkom aan deze nieuwe plaatsvervangers.  
 
Voordat we de agenda vaststellen van vanavond wil ik eerst graag even het woord geven aan de 
voorzitter van de Carrousel Bestuur en Middelen, de heer Lammers en hem vragen of het voorstel over 
de Tweede Bestuursrapportage als hamerstuk of als bespreekstuk kan worden behandeld en hoe hij 
dat zo mee heeft gekregen vanuit de Carrousel. Het woord is even aan de heer Lammers. Gaat uw 
gang. 
De heer Lammers: We hebben inderdaad de Tweede Bestuursrapportage uitvoerig besproken in de 
Carrousel Bestuur en Middelen. Het advies is om de Tweede Bestuursrapportage niet als hamerstuk 
maar als bespreekstuk aan de orde te brengen in de Drechtraad. Tot zover. 
De voorzitter: Hartelijk dank. Dan geef ik die straks gewoon conform agenda als punt negen ter 
bespreking.  
 
Dan kijk ik even in de chat, waar u van alles kunt aangeven als u mij wilt bereiken, of er behoefte is om 
de agenda nog te wijzigen, of kan ik die zo vaststellen? Ik zie geen beweging in de chat. Dan ga ik 
ervan uit dat we de agenda zo kunnen vaststellen.  
 
Besluit: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
2. Vragenkwartier 

De voorzitter: Er heeft zich niemand bij voorbaat gemeld bij de griffier. Ik kijk even in de chat of er 
iemand alsnog een vraag heeft voor het vragenkwartier aan één van de leden van het 
Drechtstedenbestuur. Dat is niet het geval.  

 
3. Mededelingen 

De voorzitter: Zoals u gewend bent ontvangt de vergadering, de leden van de Drechtraad, in 
december traditioneel altijd de eindejaarsattentie. Dit jaar is het helaas niet mogelijk om u het presentje 
fysiek te overhandigen tijdens de Drechtraadvergadering. U begrijpt dat. Maar u wordt dit jaar niet 
vergeten. Daarom wordt er per post naar uw huisadres een mooi boek opgestuurd namens ons allen 
om toch een beetje het warme kerstgevoel mee te geven. Dat betreft het boek Grote Verwachtingen 
van Geert Mak. Geert Mak is natuurlijk een befaamde auteur en de titel Grote Verwachtingen is wat mij 
betreft echt van toepassing op de toekomst van ons gebied, waar wij allemaal verwachtingsvol naar 
kijken en hard aan werken iedere dag. Dus ik denk dat het van toepassing is om dit mooie geschenk 
allemaal in ontvangst te kunnen nemen. U krijgt dat thuis bezorgd en ik hoop dat u daarvan geniet.  
Ik kijk even of er nog andere mededelingen vooraf zijn. Zo ja, gelieve dat aan te geven in de chat. Dat 
is niet het geval. 
 
Ik ben overigens nog vergeten iets te zeggen bij het vaststellen van de agenda. Ik denk dat het goed is 
om dat nog wel even te doen voordat we naar agendapunt vier gaan.  
Ik heb in de afgelopen Presidiumvergadering van de Drechtraad met een aantal van u gesproken. 
Ondanks dat iedereen beseft dat het principebesluit dat deze dagen voorligt in alle gemeenteraden 
over de toekomst van onze regionale samenwerking, de vrucht van de bespreking van de drie 
collegeconferenties die we hebben gehad, dat principebesluit een besluit is dat door de eigenaren, 
namelijk de zeven gemeenteraden, moet worden genomen. Maar ik heb ook in het Presidium van de 
Drechtraad begrepen dat er nog wel wat behoefte is, en misschien niet door iedereen maar door 
sommigen van u, om daar in de Drechtraadvergadering toch ook wat bij stil te staan. Dus ik wil graag 
aan het eind van deze vergadering, voordat we hem afsluiten, de gelegenheid geven om gevoelens, 
reflecties of gedachten te delen vanuit leden van de Drechtraad over dat principebesluit voor zover daar 
behoefte aan bestaat. Daar wil ik voordat we afsluiten de gelegenheid voor geven.  
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4. Vaststelling concept-verslag Drechtraad van 7 juli 2020 

De voorzitter: We hebben daar geen opmerkingen vooraf over binnen gekregen. Ik kijk even in de chat 
of er behoefte is om daarbij stil te staan. Zijn daar nog vragen of opmerkingen bij? Dat is niet het geval. 
Dan stellen we het verslag bij deze vast onder dankzegging aan de opsteller ervan. 
 
Besluit: Het verslag van de Drechtraad van 7 juli 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

5. Vaststellen lijst ingekomen stukken 
De voorzitter: Er zijn geen opmerkingen vooraf over binnen gekomen. Ik kijk even of er behoefte is om 
daarbij stil te staan. Dat is niet het geval. Dan nemen we die ook voor kennisgeving aan.  
 
Besluit: De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
HAMERSTUKKEN 
 

6. Voorstel benoeming interim regiogriffier 
De voorzitter: Het voorstel is daarmee in te stemmen. Het betreft mevrouw Els Boers voor de inhuur 
als interim regiogriffier in de periode van half december 2020 tot in de zomer van 2021 met een 
eventuele verlenging. Mevrouw Boers kijkt op dit moment ook mee in deze vergadering. Ondanks dat 
het een  hamerstuk is wil ik haar ook van harte welkom heten in deze vergadering. Misschien is het 
aardig als zij heel kort even iets tot u zegt. Het woord is aan mevrouw Boers. 
 
Mevrouw Boers: Ik voel me vereerd dat ik jullie interim griffier mag zijn het komende jaar. Half 
december start het dan eigenlijk. De Drechtsteden Regioraad was altijd een bijzonder fenomeen dus ik 
ben heel benieuwd wat jullie gaan vinden en waar het naartoe gaat en dat ik mag letten op het belang 
van alle raadsleden, want dat is de uitdaging voor de griffier straks. Succes met de vergadering dadelijk 
en alvast hartelijk dank voor de mooie bloemen die ik al mocht ontvangen. 
 
De voorzitter: Ja, we hebben Els vandaag in de bloemen gezet om haar een beetje extra welkom te 
heten. Fijn dat je bij ons bent en dat je ons de komende tijd ondersteunt. Uiteraard is onze huidige 
griffier, Joke, er ook gewoon nog. Daar komen we op een later tijdstip nog bij stil te staan. Fijn Els dat je 
bij ons bent. Ik zie in de chat ook wat geluiden voorbij komen, succes Els, dus dat belooft veel goeds. 
Je bent natuurlijk afkomstig uit het mooie Veenendaal, mij niet onbekend. Daar komen ook heel veel 
goede dingen vandaan. Fijn Els dat je bij ons bent.  
Ik kijk even rond of er behoefte is aan stemverklaringen bij dit punt. Zo ja, gelieve dat aan te geven in 
de chat. Geen stemverklaringen. Dan kunnen we daarmee concluderen dat dit voorstel unaniem is 
aangenomen. Gefeliciteerd Els en heel veel succes met je mooie werk bij ons.  
 
Besluit: Er wordt ingestemd met de voordracht van mevrouw E. Boers aan de Drechtstedensecretaris 
voor inhuur als interim regiogriffier voor 16 tot 24 uur per week van 14 december 2020 tot en met 30 
juni 2021, met de mogelijkheid tot verlenging 
 

7. Voorstel Actualisatie Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning 
Drechtsteden   
De voorzitter: U wordt verzocht dat vast te stellen. Dat is ook een  hamerstuk. Ik kijk even rond of er 
behoefte is aan stemverklaringen. Dat is niet het geval. Daarmee is het vastgesteld.  

 
Besluit: De geactualiseerde Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke 

 ondersteuning Drechtsteden per 1 januari 2021 wordt vastgesteld. 
 
8. Controleprotocol 2020 - Voorstel   
 De voorzitter: Dat is door de Auditcommissie behandeld. Daar is positief op gereageerd. Ik kijk even 

rond of er behoefte is aan stemverklaringen. Dat is niet het geval. Daarmee is het voorstel 
aangenomen. 

 
 Besluit: Het controleprotocol 2020 wordt vastgesteld. 
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BESPREEKSTUKKEN 
 

9. Tweede Bestuursrapportage 2020 GRD 
De voorzitter: Zojuist al even aangekondigd door de heer Lammers als vrucht van de Carrousel 
Bestuur en Middelen. Ik begreep dat er nog een wijziging in is aangebracht te elfder ure zeg ik daar 
even bij. Het nieuwe besluit waar het over gaat staat inmiddels in de Go-omgeving en ook op de 
website. Ik begreep dat ik portefeuillehouder Verheij daar even als eerste kort het woord over mag 
geven. Gaat uw gang. 
Portefeuillehouder Verheij: Zoals in de Carrousel toegelicht stond in de Tweede Bestuursrapportage 
nog een toezegging open dat wij medio november zouden kijken naar het aantal mensen in de Bijstand 
omdat de Tweede Bestuursrapportage eind augustus is opgemaakt. Die exercitie heeft ertoe geleid dat 
we hebben geconstateerd dat gelukkig niet het aantal mensen in de Bijstand is gestegen naar 
zevenduizend, waar we voor vreesden en waar ook de Tweede Burap van uit ging, maar een 
substantieel aantal lager is, waardoor we invulling kunnen geven aan wat in de Tweede Burap al stond, 
een gewijzigd voorstel geven waardoor aanvullend negen ton kan worden afgeraamd. Conform wat we 
ook in de Carrousel hebben besproken willen we dat gelijk ook structureel aframen omdat we het als 
regio Drechtsteden op het gebied van de Bijstand goed doen, ook in vergelijking met andere regio’s. 
Het effect van de lagere aantallen nu is dat ook de beginstand van 2021 lager is, dus die kunnen we 
daarmee ook structureel verlagen en daarmee het resterende openstaande punt van de taakstelling 
ook gelijk afdoen. Daar is dit besluit op aangepast. Dat even ter toelichting naar aanleiding van wat in 
de Carrousel is toegelicht.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank. Dan is dat ook maar duidelijk. Nogmaals, de wijziging is ook al 
doorgevoerd en het nieuwe besluit staat in Go en op de website zodat u dat ook kunt zien voor zover 
gewenst. Ik kijk even in de chat want het is ter bespreking vanavond. De heer Lammers heeft dat ook 
bevestigd. Ik kijk even in de chat wie hier het woord over wil voeren. De heer Boudewijn geeft dat aan. 
Die geef ik graag als eerste het woord. Gaat uw gang. 
De heer Boudewijn: Namens de SGP/ChristenUnie fractie. Wij gaan niet herhalen wat in de Carrousel 
besproken is. Dat is ook al gedeeld. Twee algemene opmerkingen. De eerste betreft dat het lastig is in 
te schatten, dat hebben we ook met elkaar gedeeld, wat uiteindelijk de risico’s van corona zullen 
worden. Dat is denk ik wel een belangrijk punt om ook in de gaten te houden naast het positieve 
resultaat van de Tweede Burap. Gemeenten weest voorzichtig, geen vreemd besteedbaar geld maar 
houdt het ook in reserve, zeker omdat naar verwachting volgend jaar de effecten echt nog wel zichtbaar 
zullen zijn. Dat is denk ik iets om goed mee te geven aan gemeenten. Reken jezelf niet rijk.  
Het tweede punt betreft het aangepaste voorstel. Hij is wat duidelijker nu dan dat we in de Carrousel 
mondeling vernamen. De koppeling is ook duidelijk gelegd met de structurele invulling van de 
taakstelling. Daarmee komt hij ook niet bij het positieve resultaat van de Burap als ik het goed begrijp 
maar is het in feite een invulling van de taakstelling die nog open lag. Mooi dat dat zo ingevuld is. Wat 
ons betreft dus akkoord met het aangepaste voorstel.  
Een laatste opmerking is een oproep die ik in de Carrousel gedaan heb en die ik hier ook wil doen. Dat 
is aandacht vragen voor de medewerkers van de GRD die al enige tijd in onzekerheid verkeren om 
daar waar het kan ook zekerheid te bieden aan de medewerkers. Dat ook de rust daar is. En ook goed 
om daarop aan te vullen dat we ook wel de waardering uit mogen spreken aan alle medewerkers in de 
afgelopen tijd. Er is veel over hen heen gegaan maar er is ook veel inzet gepleegd in de afgelopen tijd. 
Ik denk dat het ook goed is om de waardering daarvoor uit te spreken.  
Concluderend: wij gaan instemmen met het voorstel van de Tweede Burap.  
De voorzitter: Hartelijk dank. Kort, krachtig en duidelijk. Dan ga ik naar de heer Van der Kruijff die het 
woord heeft verzocht. 
 
De heer Van der Kruijff: Naar aanleiding van de behandeling in de Carrousel hebben wij hier geen 
herhaling want dat is allemaal voldoende behandeld en toegelicht. Dus we beperken ons voor nu even 
tot de wijziging, namelijk de negen ton vanwege de lagere stand van de Bijstandsaantallen, dat 
gevonden kan worden in inkomensondersteuning. De heer Verheij heeft dat uiteraard financieel 
toegelicht en het is duidelijk dat dat ook een structurele bezuiniging is en daarmee ook een structurele 
invulling van de taakstelling. Tegelijkertijd lazen we in de Burap heel veel winstwaarschuwingen en 
risico’s over wat corona allemaal gaat brengen en hoe het allemaal verder zal gaan lopen. Dat we nu 
voor 2020 en 2021 wellicht kans zien, nou 2020 laat ik me daartoe beperken, snap ik wel maar ik zou 
graag nog een extra toelichting willen waarom gedacht wordt dat dit een structureel lager aantal 
Bijstandsgerechtigden zou opleveren. Natuurlijk kan de heer Verheij dat vanuit financieel perspectief 
zeggen maar ik zou toch ook graag horen van de portefeuillehouder Sociaal hoeveel vertrouwen hij nu 
heeft in het feit dat deze lagere aantallen inderdaad structureel zijn.  
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De voorzitter: De portefeuillehouder Sociaal is de heer Heijkoop en die is inmiddels ook in de 
vergadering zag ik net dus die kan straks ook antwoord geven. Dan zag ik nog een woordvoering 
aangekondigd door de heer Moorman. Gaat uw gang. 
De heer Moorman: Kort aansluitend op de woorden van de heer Boudewijn vinden wij het 
belangwekkend dat de medewerkers een hart onder de riem wordt gestoken. Dat is één. 
We zijn blij dat we in de Carrousel tot een oplossing van de taakstelling zijn gekomen en dat die even 
structureel wordt doorgewerkt en op die manier in ieder geval ook gewezen zijn op de risico’s die 
corona op ons af blijft sturen. Die gaan we uiteraard ook meenemen naar de gemeenten. Dus wij 
kunnen instemmen met de Tweede Burap zoals die nu voorligt.  
 
De voorzitter: Dan heb ik nog het woord gezien van de heer Dekker. Gaat uw gang. 
De heer Dekker: Ik had even de Carrousel gemist, anders had ik het daar wel ingebracht. Dat gaat 
inderdaad even over de invulling van de taakstelling. We hadden niet de indruk dat dat met een 
meevaller in de Buiguitgaven ingevuld zou worden. Dat lijkt nu wel een mooie manier maar dat was 
natuurlijk niet wat wij voor ogen hadden. Het was natuurlijk de bedoeling dat er gewoon keuzes 
gemaakt moesten worden en daardoor de taakstelling ingevuld kon gaan worden. We zaten ook te 
wachten op een voorstel van het Drechtstedenbestuur dat was toegezegd. Nu doet dit zich voor met 
alle risico’s van dien. Want het kan natuurlijk best zo zijn dat wij volgend jaar vanwege corona en de 
economische omstandigheden de situatie dermate verslechtert dat je dat geld weer nodig hebt. Wat dat 
betreft nog de oproep om toch nog naar echte andere dekkingsmiddelen te kijken, zoals eigenlijk toen 
was aangekondigd.  
 
De voorzitter: Volgens mij zijn er geen Drechtraadsleden meer die het woord willen voeren. Dan kijk ik 
even naar de portefeuillehouders. Eerst de heer Verheij en er is ook nog een vraag gesteld aan de heer 
Heijkoop. Gaat uw gang. 
 
Portefeuillehouder Verheij: In reactie op de heer Boudewijn, inderdaad het risico rondom corona is 
natuurlijk evident. Dat moeten we goed in de gaten houden met elkaar. Ik heb ook in de Carrousel 
toegezegd dat we dat natuurlijk doen en ook in het eerste kwartaal druk bezig zijn met alweer de 
uitgangspunten voor 2022 en daar goed naar kijken en in ieder geval in de informatieplicht de 
Drechtraad ook goed zullen informeren waar nodig en zo nodig de begroting zullen bijstellen. Het zijn 
nu dag- of weekkoersen en dat doet zich op alle domeinen natuurlijk voor. Het grootste risico daarin 
vormt de Rijksfinanciering, of we adequate bekostiging krijgen voor de ontwikkelingen die zich 
voordoen. 2020 heeft zich op dat vlak gekenmerkt door goede compensatie voor de coronaeffecten 
door de rijksoverheid richting gemeenten. Maar ook in 2021 moet natuurlijk weer blijken of zich dat 
doorzet, ook in de bekostiging van de effecten. Dat wil ik daar nog op zeggen. Nogmaals dank voor de 
waardering voor de medewerkers die in de Carrousel ook al is uitgesproken. Die onderstreep ik hier 
nogmaals door dat van twee kanten via de secretaris terug te willen geven naar de organisatie, zowel 
als het gaat om alle medewerkers die bij ons werken en ook de governance discussies meemaken, wat 
mogelijk wat onzekerheid geeft. En aan de andere kant mensen die zich zeer stevig hebben 
ingespannen rondom de coronasituatie, zowel bij het SCD, als het gaat over het snel operationeel 
hebben van alle thuiswerkmogelijkheden, als bij de Sociale Dienst die soms dag en nacht hebben 
gewerkt om te zorgen dat we de Tozo zo konden uitvoeren op een heel snelle manier. Dank daarvoor 
om dat ook nog een keer in de Drechtraad te hebben benoemd.  
Op het punt van de heer Van der Kruijff komt de heer Heijkoop zo terug inderdaad. 
 
Het punt van de heer Dekker. Op ieder domein, of we nu iets in de WMO benoemen of iets in het 
minimabeleid of op een ander domein, heb je natuurlijk hetzelfde coronarisico. Maar de heer Heijkoop 
zal iets meer motiveren waarom we denken dat dit de goede keuze is. Ik denk dat in de Carrousel al 
uitvoerig is toegelicht waarom we zoveel moeite hadden om die resterende negen ton via maatwerk op 
te lossen. Ook ons construct helpt daar niet in mee omdat we in de gedelegeerde situatie zeer moeilijk, 
zo niet verschil kunnen maken in dienstverlening aan verschillende gemeenten. Dit lijkt ons voor nu een 
verantwoorde en goede keuze die, zoals ik net al aangaf, voor 2021 een nieuwe lagere startpositie 
geeft en in ieder geval voor 2021 ook dit effect heeft. Maar inmiddels kunnen we ook constateren dat 
we het steeds in Buraps goed doen ten opzichte van andere Sociale Diensten en regio’s en daarmee 
ook het tekort, want we hebben steeds een tekort geraamd op de Bijstand, kunnen verlagen. 
Inhoudelijk zal de heer Heijkoop het denk ik vervolgen.  
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De voorzitter: Dan gaan we inderdaad door naar portefeuillehouder Heijkoop. Gaat uw gang. 
Portefeuillehouder Heijkoop: In aanvulling op collega Verheij en in antwoord op de heer Van der Kruijff, 
is dit reëel? Ja, wij vinden het echt verantwoord om dit als uitgangspunt te nemen. Het gaat ook om hoe 
je relatief presteert. Collega Verheij gaf al aan dat wij de laatste jaren relatief wat beter presteren dan 
andere regio’s, waardoor onze tekorten op Bijstand sowieso al kleiner zijn geworden. En ook al zouden 
we stijgende aantallen gaan krijgen, dat is echt niet denkbeeldig, zo reëel moeten we zijn, zeker in deze 
coronatijd, dan gaat het ook om vergoedingen die je vanuit Rijkszijde krijgt en of je daarmee in de pas 
loopt. Dat bepaalt uiteindelijk het tekort of het overschot dat je hebt. Wij vinden dit echt een 
verantwoorde keuze om te maken, waarbij de onzekerheid rondom corona uiteraard blijft, maar die blijft 
ons op alle domeinen in het Sociaal domein parten spelen. We zien in dit coronajaar 2020 dat de 
financiering, de vergoeding vanuit Rijkszijde echt adequaat is geweest. Bijna op alle GR’en, ook 
bijvoorbeeld GR Drechtwerk, laten we een fors positiever resultaat zien dan we hadden begroot. Dat 
zien we ook hier bij de Sociale Dienst. Dat gaat er ook om dat je soms taken effectiever en efficiënter 
kan uitvoeren en dat je daardoor heel goed uitkomt met de vergoeding vanuit Rijkszijde, waarbij er altijd 
ook nog wel risico’s zijn, dat heeft u ook kunnen lezen, waar het gaat over onrechtmatigheid wat betreft 
regelingen. Want het zijn wel grove robuuste regelingen geweest, maar we hebben ze dus allemaal 
goed kunnen verstouwen. Wat een belangrijk punt daarbij is, is dat u eerder ook heeft aangegeven dat 
we wat terug moeten. Het liefst niet met pijnlijke bezuinigingen maar het liefst door effectiever en 
efficiënter en goed te presteren. Zo zouden we dit misschien ook wel gewoon kunnen doen. Die 
Bijstand heeft zich beter ontwikkeld. Dat komt omdat we er nog steeds redelijk goed in slagen om 
mensen aan het werk te helpen. Denk aan de sectoren logistiek, transport, distributie. U ziet allemaal 
de wagentjes in de rondte rijden. Veel van onze mensen vinden daar nog emplooi en daarmee hebben 
we gelukkig ook beter kunnen presteren dan voorzien enkele maanden terug.  
 
Richting de heer Dekker zou ik ook willen aangeven, dat heeft collega Verheij ook al aangegeven, dat 
maatwerk in de huidige governance echt ingewikkeld is. Op het moment dat één gemeente zegt wij 
willen iets heel anders dan een andere gemeente dan is het alweer ineffectief en inefficiënt in de 
uitvoering. Vanaf 2022 is dat eenvoudiger. Dan kan de heer Dekker met zijn eigen collega’s in de 
Alblasserdamse Raad een debat voeren over bijvoorbeeld die maatwerkmogelijkheden en dan kunnen 
we daar ook in toenemende mate recht aan doen. Tot zover. 
 
De voorzitter: Dat was de inbreng vanuit de kant van het Drechtstedenbestuur. Ik kijk even of er nog 
behoefte is aan respons in tweede termijn vanuit de Drechtraad in de chat. Dat is niet het geval. Dan wil 
ik eigenlijk gaan stemmen over het voorstel. Ik kijk even of er behoefte is aan stemverklaringen. Zo ja, 
dan kunt u dat ook in de chat aangeven. Dat is wel het geval. De heer Dekker gaat uw gang. 
De heer Dekker: Ik heb de verklaring gehoord en ik denk dat we de discussie verder niet hoeven aan te 
gaan maar het is voor ons wel teleurstellend. Teleurstelling in ieder geval over de invulling van de 
taakstelling. We kunnen wel instemmen met de Burap want voor de rest heeft dat er niet veel mee van 
doen maar, nogmaals, wel even onze teleurstelling over in ieder geval dat proces van de invulling 
taakstelling en nu deze invulling. Daar laten we het maar bij. 
 
De voorzitter: Dat betekent dat u uiteindelijk wel akkoord gaat, ondanks deze teleurstelling. Ik hoop 
niet dat u daarmee slecht slaapt vanavond.  
De heer Dekker: Nee hoor, dat zal wel meevallen. 
De voorzitter: Ik hoop dat die teleurstelling niet al te lang duurt. Dan gaan we naar de heer Van der 
Net 
De heer Van der Net: Mijn partijgenoot heeft het al verteld. Teleurstelling is inderdaad wel het woord 
dat hierbij hoort. Wij hebben hier weer van geleerd met betrekking tot de taakstellingen. We gaan naar 
een nieuwe governance, dus wat dat betreft kunnen we op dat punt weer nadere afspraken gaan 
maken daarover. Dat was het. 
De voorzitter: Anderen nog met stemverklaringen? Zo niet, dan gaan we stemmen. Ik heb het gevoel, 
we kunnen hoofdelijk gaan stemmen, dat kan natuurlijk, maar ik kijk even of er überhaupt behoefte is 
aan stemming. Daarmee bedoel ik, als er leden zijn die tegen willen stemmen, laat het dan even weten 
in de chat. Als dat niet zo is dan ga ik ervan uit dat het voorstel ondanks de stemverklaringen is 
aangenomen met algemene stemmen. Dus als u wilt stemmen dan hoor ik het graag via de chat. Ik zie 
daar niemand reageren. De heer Portier zegt geen behoefte. Als er behoefte is aan stemmen dan krijgt 
u daar nu nog de gelegenheid voor. Zo niet, dan is het voorstel daarmee met algemene stemmen 
aangenomen.  
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Besluit:  
1. De Tweede bestuursrapportage 2020 wordt vastgesteld. 
2. De voorgestelde begrotingswijzigingen worden vastgesteld. 
3. de voorgestelde gemeentelijke bijdragen worden vastgesteld. 
 
 
De voorzitter: Dan zouden we eigenlijk al klaar zijn met de vergadering maar ik zei het al even aan het 
beging van de vergadering, zoals u weet ligt er een principebesluit voor zoals dat voortgekomen is uit 
de drie collegeconferenties die hebben plaatsgevonden. Als het goed is bent u daar ook door uw eigen 
college in meegenomen. Die uitkomst ligt nu voor in alle raden en die wordt op verschillende manieren, 
want we hebben allemaal zo onze eigen vergadermodellen, behandeld tussen nu en ergens in januari. 
In het Presidium van de Drechtraad kwam aan de orde dat er mogelijk toch behoefte is om daar wat 
reflecties, gevoelens of gedachten over te delen ook in dit gremium, ondanks dat het natuurlijk een 
besluit is van de zeven raden als de eigenaren van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. 
Daar wil ik graag gelegenheid voor geven. Ik kijk even in de chat wie ik daar het woord over mag 
geven. Ik zie in ieder geval de heer Pardo Kruidnier. Gaat uw gang. 
 
De heer Pardo Kruidenier: Inhoudelijk heb ik inderdaad wat minder behoefte om nu over de details 
van het principebesluit iets te zeggen. Wat ik wel zou willen vragen, met name aan de overige 
Drechtraadleden, het principebesluit zoals dat nu is gemaakt is natuurlijk door de burgemeesters 
gezamenlijk en door de bestuurders opgesteld in de conferentie. De eigenaren van de huidige 
Gemeenschappelijke Regeling zijn de gemeenteraden en de burgemeesters. Zo is dat volgens mij 
geregeld. Ik vraag me af of er niet een gezamenlijk gesprek zou moeten zijn tussen raadsleden. 
Natuurlijk gaan de individuele raden het besluit uiteindelijk nemen maar de vraag is of er ook invulling 
zou moeten zijn om elkaars mening van tevoren uit te wisselen. Dat is natuurlijk op gemeenteniveau 
gebeurd maar, nogmaals, de eigenaren zijn natuurlijk de burgemeesters en de gemeenteraden. Het 
besluit ligt bij de gemeenteraden maar ik vraag me af of we ook niet het gesprek tussen de raden in 
plaats van in de raden zouden moeten voeren. De Drechtraad leent zich daarvoor omdat we allemaal 
raadslid zijn in onze eigen gemeente, maar dat zou ook een andere ad hoc georganiseerde 
bijeenkomst kunnen zijn van de raden. Dit is best wel een vergaand principebesluit. Het is een eerste 
stap op een pad naar een andere organisatievorm. Ik denk dat we daar als raden gezamenlijk ook het 
gesprek over zouden moeten voeren. Ik wil graag wel eens horen van de overige leden of die behoefte 
breder gedeeld wordt.  
 
De voorzitter: Dank voor deze vraag. Ik kijk straks even rond of daar op gereageerd kan worden. 
Misschien is het wel goed om te zeggen dat het proces dat we nu doorlopen niet alleen iets is van 
burgemeesters maar van zeven colleges in de volle breedte. We hebben daar met alle wethouders en 
burgemeesters bij elkaar gezeten in drie uitgebreide sessies. Dat proces is ook gedeeld met alle raden. 
We hebben inderdaad ook nog gedacht over een gemeenschappelijke raadsbijeenkomst. Overigens 
was dat in tijden van corona meteen extra ingewikkeld, u zult dat begrijpen. We hebben bij de 
toenmalige ronde die we gedaan hebben met de raden over het Ruimtelijk Economisch Domein ervoor 
gekozen om dat wel te doen, om daar wel een sessie aan te wijden toen, met de heer Deetman erbij. 
Volgens mij was u daar ook bij de heer Pardo Kruidenier, kan ik me zo herinneren. Op zich was dat 
nuttig. Tegelijkertijd blijft dit een besluit dat in zeven raden genomen moet worden. Dat was ook wel de 
kern van het procesvoorstel zoals we dat ook met alle raden via de colleges hebben gedeeld. Het feit 
dat het principebesluit nu voorligt en dat we ook hebben gezegd die medewerkers van onze 
Gemeenschappelijke Regelng die al zo lang in verwachting zitten van wat nu de uitkomst gaat worden, 
die willen toch ook wel weten waar ze aan toe zijn zo langzamerhand. De heer Boudewijn hintte daar 
zojuist al even op. Dat is ook een aspect van de route die we doorlopen. Daarnaast hebben we 
natuurlijk in 2022 de gemeenteraadsverkiezingen voor de deur staan en eigenlijk is iedereen het er toch 
wel over eens dat we de nieuwe periode zouden moeten beginnen met een frisse start en dan niet nog 
moeten blijven hangen in allerlei structuurdiscussies die we nu met elkaar hebben. Dat zit er eigenlijk 
allemaal achter. Maar de kern is dat de zeven raden aan zet zijn.  
 
De heer Pardo Kruidenier: Ik hoor wat u zegt maar ik noemde de burgemeesters specifiek omdat die 
ook zo’n eigenstandige rol hebben in de regeling op zich als eigenaren, zo worden ze ook veel 
benoemd. Vandaar dat ik zeg burgemeesters. Maar ik begrijp dat de colleges daarin vertegenwoordigd 
waren. Ik weet ook dat die uiteindelijke besluitvorming in de raden moet plaatsvinden. Het enige waar ik 
benieuwd naar ben is of er bij andere raadsleden uit de gemeenten geen behoefte is aan de dialoog 
onderling. Dat is mijn vraag. 
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De voorzitter: Ik kijk even in de chat, niet alleen naar aanleiding van uw vraag maar ook in zijn 
algemeenheid of er anderen zijn die het woord willen voeren en dan wellicht meteen hier ook op willen 
reageren. Ik zie in ieder geval de heer Moorman. 
De heer Moorman: Om daarop te reageren, ik had graag nog wel een kort rondje mee geschaatst met 
de heer Pardo en de overige collega’s maar u heeft het proces geschetst. Ooit zijn wij gestart als 
bestuurlijk overleg Raad en statenleden. Dat is, zoals wij in Dordrecht werden genoemd, de bende van 
de zwarte hand. Ik vind het jammer persoonlijk zoals het nu gaat. Het is een keuze, het is democratie 
zoals het verloopt. Het product Drechtsteden an sich, als dat geborgd wordt in de samenwerking, is dat 
al een heel belangrijk gegeven. Ik ga hier niet op de stoel van raden zitten en wens dat eigenlijk ook 
van ieder raadslid zijn keuze in de beslissing. Om nog een keer te stoppen bij de heer Pardo, ik had 
graag nog het rondje geschaatst. Het is niet alleen corona maar het is het proces zoals het gelopen is 
dus ik wens een ieder succes in de besluitvorming.  
De voorzitter: Ik begreep overigens dat Zwijndrecht er al flink over gesproken heeft in 
commissieverband en daar een hamerstuk van heeft gemaakt in de eerstkomende gemeenteraad 
vergadering.  
 
De heer Moorman: Dat klopt, dat is volgende week met een stemverklaring van degenen die er niet 
mee instemmen inderdaad.  
De voorzitter: Dan zie ik de heer Portier. 
De heer Van Zessen: Ik zou zo ook nog even wat aan de orde willen stellen.  
De voorzitter: Ik zou graag iedereen die het woord zou willen voeren dat even aan willen laten geven 
in de chat want we zitten met zoveel mensen in de vergadering dat ik al die handjes niet zie. Dus als u 
het woord wilt voeren graag even via de chat aangeven. De eerstvolgende die het woord krijgt is de 
heer Portier. 
De heer Van Zessen: Als ik dan toch even  mag interrumperen. Bij mij werkt de chat niet dus ik zal het 
toch even met de handjes moeten doen. 
De voorzitter: Dat wordt een janboel. Maar goed, gaat uw gang de heer Van Zessen. 
 
De heer Van Zessen: Namens het CDA van Hardinxveld-Giessendam. Op 17 december gaat de raad 
van Hardinxveld-Giessendam ook over de toekomst samenwerking Drechtsteden spreken en ook over 
de omvorming van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden en de 
dienstverleningsovereenkomst. Het hele voorstel komt aan de orde. Wat mij verwondert, we zijn 
verschillende keren meegenomen door ons college, is dat in het persbericht de toekomstige 
samenwerking ook is verwoord maar dat niet direct iets is aangegeven over de toekomst van de 
Drechtraad. Ik begrijp goed dat het eigenaarschap ligt bij de zeven gemeenteraden maar misschien 
kunt u nog iets meer vertellen waarom daar in het persbericht en ook in de hele verdere aanloop over 
de positie en toekomst van de Drechtraad niet expliciet iets over is verteld. Misschien is dat verder door 
het Presidium van de Drechtraad ook verwoord. Misschien kunt u daar nog iets meer over vertellen 
omdat het met name gaat over die Gemeenschappelijke Regelingen en de toekomst van de Drechtraad 
niet direct werd benoemd in het persbericht.  
 
De voorzitter: Het is misschien goed om dat even toe te lichten. De huidige GRD heeft eigenlijk als 
bestuur een Drechtraad en een Drechtstedenbestuur die de dagelijkse zaken regelt, zoals u ook een 
Raad en College heeft in eigen huis. De bedoeling is dat de Sociale Dienst eigenlijk eruit gelicht wordt 
en in een aangepaste GR doorgaat. Dat wordt een GR waarin u als gemeenteraad veel meer te zeggen 
krijgt over het Sociaal Domein, want u bepaalt namelijk zelf welke onderdelen u in die GR brengt. Dat is 
één. En twee, u bepaalt het ook zelf als u wilt afwijken van het mainstreambeleid door bijvoorbeeld wat 
meer maatwerk toe te passen. Uiteraard, als u kiest voor meer maatwerk, dan hangt daar ook een 
prijskaartje aan maar dat is een keuze die de gemeenteraad dan zelf kan maken. Dat maakt het 
mogelijk om wat meer dan nu maatwerk toe te passen. Zoals u weet is de Drechtraad een orgaan dat 
voor het hele gebied besluiten neemt en dat zijn over het algemeen eensluidende besluiten. Er is 
gewoon behoefte gebleken de afgelopen jaren en zeker maanden om ook wat meer maatwerk te 
kunnen doen. Overigens is het wel zo dat een heel groot deel van het Sociaal Domein toch vastligt 
want het zijn wettelijke regelingen, wettelijke taken die moeten worden uitgevoerd. Bovendien hebben 
we ook een goed bekend staande Sociale Dienst waar we allemaal heel veel waarde aan hechten en 
die willen we ook koesteren.  
 
Dus we hebben uiteindelijk ook met de colleges besloten om die Sociale Dienst wel 
gemeenschappelijks te houden en ook het gemeenschappelijk eigendom daarvan te blijven ervaren. 
Vandaar een Gemeenschappelijke Regeling, maar wel één die er anders uitziet dan nu, waarbij er een 
bestuur is die wat taken uitvoert maar waarbij vooral de raden aan zet zijn. Vervolgens hebben we ook 
nog overige regelingen die in de Gemeenschappelijke Regeling zitten.  
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Dat zijn met name bedrijfsvoeringactiviteiten die vooral goed geregeld moeten zijn en waar minder 
politiek op te bedrijven valt. Daarvan hebben we gezegd laten we die onderbrengen bij de centrumstad 
die dat goed uitvoert en waar je tegen een zakelijk normaal tarief een pakket kunt inkopen en in dat 
pakket kun je eventueel ook nog variëren. Daarin kun je zeggen we willen een pluspakket of een 
basispakket. Daar hangt een prijskaartje aan, afhankelijk van de duur dat je het pakket afneemt. 
Daarmee worden de wat kleinere gemeenten goed bediend om hun taken te kunnen vervullen en wordt 
dat gewoon netjes afgehandeld zonder dat dat verder veel politiek vraagt.  Al met al betekent dat dat de 
GRD, waar het Ruimtelijk Economisch Domein al uitgehaald was en ook de Sociale Dienst vervolgens 
in een aparte GR gezet wordt, eigenlijk verder niet meer existent is en er in ieder geval geen behoefte 
meer is om dan nog een besluitvormend politiek orgaan op regioniveau te hebben. Wat we wel hebben 
geconstateerd is dat er ontzettend veel waarde wordt gehecht aan de ontmoeting van raadsleden. In 
coronatijd is dat even wat lastig en gaat dat via de digitale weg. Maar we hebben de afgelopen 
maanden en ook jaren wel gezien dat die ontmoeting vooral wordt gewaardeerd en dat vooral ook 
themabijeenkomsten die zijn gehouden vanuit Drechtstedenverband heel goed zijn bezocht en ook zeer 
worden gewaardeerd. Die willen we in stand houden en versterken. We willen eigenlijk vier keer per 
jaar kwartaalbijeenkomsten organiseren waarbij, laat ik het zo zeggen, de politiek elkaar kan 
ontmoeten, raadsleden, collegeleden, maar ook belangrijke spelers uit de samenleving. Dan kunt u 
denken aan het bedrijfsleven, kennisinstellingen en eventuele andere maatschappelijke partners. Dat is 
eigenlijk een modernere manier van samenwerken die je ook veel terugziet in de regio’s die succesvol 
zijn. Denk aan Eindhoven, denk aan Food Valley, die andere succesvolle regio’s, waarin de politiek niet 
alleen maar met elkaar praat maar ook in dat verband praat met de samenleving, met de spelers die 
ertoe doen. Wij denken eigenlijk dat dat een modernere manier is van samenwerken die veel energie 
gaat brengen, die de discussies weghoudt bij cultuurproblemen, bij structuurproblemen, maar vooral 
energie gaat brengen op de inhoud. Dat is eigenlijk in een notendop wat we van plan zijn, wat door de 
colleges is besproken en wat voor ligt in de zeven raden. Dat betekent dat het Drechtstedenbestuur en 
de Drechtraad als zodanig niet meer zullen bestaan maar dat daar heel veel andere goede dingen voor 
terugkomen. Nogmaals, in een notendop, maar er is veel meer over te zeggen. Ik denk dat dit een klein 
beetje de vraag die u stelde verduidelijkt.  
 
De heer Van Zessen: Ja, dank u wel, helder. 
De voorzitter: Dan zag ik nog een handje van de heer Doevendans.  
De heer Doevendans: U heeft het eigenlijk al perfect verwoord, naar welke nieuwe situatie we 
toegaan. Als Realistisch Ambacht kunnen we dat van harte ondersteunen. Wij denken dat de 
samenwerking in de regio, met name op het gebied van het Sociale Domein maar ook de 
Belastingdienst waar we dan een afnemer van gaan worden, nog steeds een prima manier van 
samenwerken gaat zijn maar dan zonder het vehikel van de Drechtraad. Zoals u zegt, eigenlijk ga je 
dan weer een beetje terug naar een wat normalere Gemeenschappelijke Regeling. Kortom, wij juichen 
deze beweging toe. Dat is een goede stap. In antwoord op de vraag van de heer Pardo of we als 
raadsleden bij elkaar zouden moeten komen om het hierover te hebben, wat ons betreft is dat niet 
nodig. We gaan het tenslotte in onze eigen gemeenteraad hierover hebben. De Drechtraad gaat 
verdwijnen. Persoonlijk vind ik dat niet erg. Ik denk dat dat voor een aantal andere mensen wat anders 
is maar ik vind het prima. Dat neemt niet weg dat het natuurlijk heel goed is om elkaar te kunnen blijven 
vinden. Daarvoor zijn de themabijeenkomsten die georganiseerd worden binnen de regio een prima 
vehikel om toch in contact met elkaar te blijven en op andere manieren daar te kunnen samenwerken. 
Nogmaals dank voor uw onderbouwing. Het is helder wat ons betreft en een goede stap richting een 
nieuwe toekomst.  
 
De voorzitter: Dan zie ik nu toch de heer Portier. Gaat uw gang. 
De heer Portier: Toen ik in 2014 in de Drechtraad kwam waren er een heleboel partijen en mensen die 
dachten wij gaan naar één grote Drechtstedengemeente van tweehonderdvijftigduizend mensen en die 
zagen dat heel erg zitten. Als SP waren we bang dat we als gemeente nog verder van de burger af 
zouden komen te staan en we wilden liever een gemeenschappelijke uitvoering van eigen regelingen, 
zoals dat ook bij de Belastingdienst het geval is. Dus u kunt zich voorstellen dat wij met de huidige 
opzet erg blij zijn, want het is eigenlijk precies waar we al jaren naar streven. Ik denk dat er nog een 
aantal aandachtspunten zijn. De opzet die nu gekozen is, is met Dordrecht als centrumgemeente. Ik 
denk dat het wel belangrijk is dat Dordrecht zich dan ook echt dienstbaar opstelt en een bereikbare 
centrumgemeente is voor onze partnergemeenten en dat we dat vanuit Dordrecht gezien goed in het 
oog houden.  
 
Een andere vraag die ik nog heb is over de Gemeenschappelijke Regeling voor de Sociale Dienst. Bij 
de uitvoering hebben we een mogelijkheid van pluspakketten, bijvoorbeeld voor wie een extra 
softwarepakket wil bij de SCD die in andere plekken niet nodig is. Dat moet kunnen. 
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Hetzelfde zien we eigenlijk bij de Sociale dienst. Waarom een andere constructie voor de Sociale 
Dienst dan voor de andere uitvoeringsorganisaties? Dat ontgaat mij eerlijk gezegd nog een beetje.  
Tenslotte wil ik zeggen dat het ook belangrijk is dat het ook een mogelijkheid is om zaken veel 
gestroomlijnder en efficiënter te laten verlopen en dat ik hoop dat dat ook leidt tot een afname van 
vergaderdruk en overhead. Dat was het. 
 
De voorzitter: Toen ik zelf hier drie jaar geleden aantrad kreeg ik een overdracht van mijn tijdelijk 
voorganger, de heer Peter van der Velden. Die had het onder andere ook over die vergaderdruk, maar 
ook over allerlei andere zaken. Dus die vergaderdruk is ook wel een element van de stap die we nu 
zetten. Dus daarin wil ik de heer Portier geruststellen.  
Het tweede punt dat hij noemde was waarom doen we die Sociale Dienst in een ander construct dan de 
overige onderdelen? Daar heb ik net in mijn inleiding al iets over gezegd. Laat ik het zo zeggen, we 
hebben als zeven colleges uitgebreid met elkaar gesproken en we hebben ook echt elkaar de nieren 
geproefd. Ik kan u rustig zeggen dat dit ook een compromis is. Er zijn gemeenten die hebben gezegd 
wij willen graag alles in het centrumconstruct. Er zijn gemeenten die hebben gezegd wij willen eigenlijk 
alles in een Gemeenschappelijke Regeling houden. Dit is ergens ook een compromis maar wel een 
heel goed uitlegbaar compromis. Dat vind ik wel belangrijk. Ten eerste vind ik een compromis helemaal 
geen schande omdat we met zeven gemeenten zijn en elkaar dus ook tegemoet zouden moeten willen 
komen en ook met elkaar weer door kunnen op een nieuwe modernere manier. Vandaar dat een 
compromis ook gewoon prima is. Maar los daarvan is het ook een heel goed uitlegbaar compromis. De 
knip wordt eigenlijk gelegd bij datgene dat toch meer politiek is. Op de overige uitvoeringszaken die we 
hebben wordt veel minder politiek bedreven dus dat kan ook prima worden ondergebracht bij een 
centrumconstruct waarbij je zakelijk inkoopt tegen zakelijke voorwaarden op een nette manier. Terwijl 
van die Sociale Dienst, die we de afgelopen jaren met elkaar hebben opgebouwd in die 
Gemeenschappelijke Regeling, toch veel meer het gevoel heerst dat is van ons allemaal, daar willen 
we ook gezamenlijk eigenaarschap van blijven ervaren. Dus dat is iets dat op een net iets andere 
manier kan worden vormgegeven. Dat is eigenlijk de achterliggende reden daarvan.  
Tot slot de oproep van de heer Portier om als centrumstad voor die onderdelen waarvoor je ook 
centrumstad bent, dienstbaar en ruimhartig te zijn, dat zou ik echt willen onderschrijven. Dordrecht is 
van oudsher voor de omliggende gemeenten ook een soort grote broer. Ik denk dat die houding zeker 
in de toekomst ook zal moeten blijven. We hebben wat dat betreft ook gewoon massa die nodig is om 
bepaalde zaken op een goede manier te kunnen regelen, zeker voor de opgaven van vandaag de dag.  
 
Maar we hebben ook een bepaalde verantwoordelijkheid voor onze omgeving als Dordrecht en ik vind 
ook echt dat we die moeten nemen om ook zo te zorgen dat de omliggende gemeenten, de 
partnergemeenten zoals de heer Portier die zo mooi noemt, ook op een goede manier de toekomst 
tegemoet kunnen zien. Ik vind dat we daar een verantwoordelijkheid in hebben die we ook zouden 
moeten nemen. Ik denk dat het goed is om dat in dit midden zo te zeggen.  
Dan ga ik naar de heer Van Krimpen, die had nog een interruptie of een vraag naar aanleiding van de 
inbreng van de heer Pardo. Gaat uw gang. 
 
De heer Van Krimpen: Er komen inmiddels ook allemaal interessante uitspraken bij want ik heb 
eigenlijk Dordrecht nooit als een grote broer gezien maar meer als een goede vriend.  
De voorzitter: Dat mag ook hoor. 
De heer Van Krimpen: Dat is prima maar er zit wel een nuance in.  
De voorzitter: Of een goede buur. 
De heer Van Krimpen: Een interruptie op de heer Pardo. Onze voorzitter heeft tijdens de derde 
werkconferentie gezegd tijd voor een besluit want we praten al te lang. Het belang voor onze inwoners 
maar ook voor onze medewerkers duldt geen verder uitstel. Dat onderstreept voor mij in ieder geval 
laten we voorwaarts gaan. Geen nieuwe Poolse landdag organiseren maar de besluiten nemen in de 
raden en in het nieuwe construct gaan werken. Daar zitten allerlei goede kansen in. Laten we die gaan 
pakken. Dat is wat ik wilde inbrengen. 
 
De voorzitter: Dan kom ik bij de heer Ouwerkerk. 
De heer Ouwerkerk: Ik had gezegd dat ik het er graag even over wilde hebben dus nu krijg ik de kans 
en kan ik het even niet nalaten. Ik zal proberen het zo kort mogelijk te houden. Wij zijn via de 
Drechtsteden, waar ik inmiddels al een jaar of achttien geloof ik aan deelneem en dat gaat absoluut niet 
om de gezelligheid, je kan ook zonder de Drechtraad, maar het feit is wel dat wij nu bekend zijn 
geworden bij provincies, Rijk, regio’s en Rotterdam. Ik heb echt meegemaakt dat in Den Haag op een 
gegeven moment gezegd werd, toen ze het hadden over de Biesbosch, dat ze waren vergeten dat er 
tussen Rotterdam en de Biesbosch ook nog een paar steden lagen. Maar goed, we hebben met elkaar 
manden gemaakt. We hebben de stad aan het water ontwikkeld.  
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We hebben aandacht gekregen voor bereikbaarheid over de wegen, via het openbaar vervoer en over 
het water. We hebben een Sociale Dienst opgetuigd. We hebben een Belastingdienst opgetuigd. We 
hebben een goed ambtenarenapparaat opgezet. En we hebben onderling met elkaar kennis kunnen 
maken, waardoor er een samenwerking is ontstaan. Een samenwerking die noodzakelijk is om één en 
ander te bereiken. Mijn doel is nooit geweest allemaal geneuzel over processen. Ik begrijp best dat een 
bestuurder die binnenkomt en die zo’n Drechtraad meemaakt waar we uren over processen en over 
democratische waarborgen zitten. Ik ben als raadslid gekozen en democratisch gewaarborgd als 
raadslid om mijn mening en mijn stemming te geven in de Drechtraad en dat hebben we ook gedaan. 
Waar ik nu bang voor ben is dat we straks als los zand bij elkaar gaan komen want een Drechtraad is 
nog een bepaalde must en een Carrousel. Als je naar de praktijk kijkt denk ik dat driekwart van de 
mensen het helemaal niet interesseert wat er verder gebeurt. Het gaat om hun eigen rondje. Die 
verdeeldheid kan leiden tot gezamenlijke schade en dat is gewoon jammer. Vertrouwen is nodig. Dat 
staat ook in de stukken, we gaan verder met vertrouwen. Dat hoor ik al vijftien jaar. Wat mij een beetje 
verbaasd heeft is dat de colleges met elkaar en u als voorzitter naar mijn mening iets te snel hebben 
gezegd we gooien het weg, we kunnen best met een kleinere Drechtraad. Maar wat er allemaal stond 
en die samenwerking, die zijn we denk ik kwijt. Daar maak ik me een beetje zorgen om. Had er niet 
gewoon meer gepolijst kunnen worden om juist dat onderlinge vertrouwen en het juist te verbieden dat 
het allemaal bestuursgeneuzel was, maar dat we onze blik vooruit hadden geworpen van dat zijn onze 
doelen en die gaan we gezamenlijk bereiken. Dan zijn we met zijn allen sterker dan op papier 
driehonderdveertigduizend inwoners en in de praktijk zeven losliggende raden. Ik dank u voor uw tijd. 
 
De voorzitter: Ik zie het niet in deze vergadering als mijn taak om u te overtuigen maar ergens ook wel 
want u doet zo’n hartenkreet. Ik denk dat ik er toch maar even kort op reageer. Ik begrijp heel goed dat 
mensen zoals u, en daar zijn er meer van, al langdurig actief zijn in de omgeving van de Drechtraad en 
daar ook veel waarde aan hechten en daar ook, terecht zeg ik dan maar even, de vruchten die daaruit 
voort zijn gekomen van benoemen. Dat is ook inderdaad zo. Tegelijkertijd zien we ook, daar heb ik in 
mijn inleiding ook iets over gezegd, dat de tijden wel een beetje zijn veranderd. Dat het feit dat ons 
construct landelijk bekend is eigenlijk onvoldoende is. We moeten ook echt resultaten boeken op de 
inhoud en we doen dat op tal van onderwerpen. Maar op andere onderwerpen blijkt toch dat het 
construct dat we met elkaar hebben ontwikkeld is gaan knellen. We moeten onze inwoners en onze 
bedrijven en onze instellingen zo goed mogelijk blijven bedienen. Die verantwoordelijkheid hebben we 
met elkaar, of je nu dagelijks bestuurder bent of gekozen volksvertegenwoordiger. Wat we nu zien is 
dat het Ruimtelijk Economisch Domein, u zegt we hebben het heel snel gedaan, dat valt mee, we 
hebben er toch met elkaar ruim drie jaar over gedaan. Dat is een hele tijd. Het Ruimtelijk Economisch 
Domein is er natuurlijk al uitgelicht en ik hoor daar over de manier waarop wethouders nu met elkaar 
kunnen samenwerken, daarover verantwoording afleggen in hun eigen raad, maar daadwerkelijk wel 
als één gebied naar buiten treden. Zie met als resultaat bijvoorbeeld die Regiodeal die we hebben 
binnengehaald als prachtig resultaat. Ik denk dat dat een manier van samenwerken is die meer past bij 
deze tijd en bij de opgaven van deze tijd. Dat kunnen we nog versterken door daar nog meer samen te 
doen met bedrijfsleven en kennisinstellingen en andere maatschappelijke partners. Als je dan kijkt wat 
er nog resteert in de Gemeenschappelijke Regeling, waar eigenlijk de hele Drechtraad de baas van is 
zou je kunnen zeggen, is enerzijds toch een aantal bedrijfsonderdelen die gewoon goed uitgevoerd 
moeten worden maar waar je nauwelijks politiek met elkaar over van mening kunt verschillen. ICT moet 
gewoon op orde zijn zal ik maar zeggen en belasting moet gewoon geïnd worden. En je hebt een 
aantal onderdelen, en die zitten toch met name in de sociale hoek, die ook goed geregeld moeten zijn 
maar daar zitten wel politieke verschillen in. Die verschillen lopen niet zozeer over partijlijnen door de 
hele regio heen maar die lopen ook door gemeentelijnen. Iemand die daar gebruik van maakt uit 
Ambacht heeft misschien toch weer andere behoeften dan iemand die daar gebruik van maakt uit 
Dordrecht of uit Zwijndrecht. Dat heeft ertoe geleid dat we toch op zoek moeten naar een model waarin 
wat meer ruimte is voor maatwerk, waarin wat meer ruimte is voor politiek dichtbij de echt gekozen 
volksvertegenwoordiger, namelijk het raadslid, en waarbij we de zaken die eigenlijk gedepolitiseerd 
kunnen worden ook zouden moeten depolitiseren om dat gewoon vlotter en eenvoudiger te laten 
verlopen. Daarmee zorgen we ervoor dat gemeenten die graag zelfstandig willen blijven, want dat geldt 
volgens mij voor alle zeven gemeenten, we willen allemaal zelfstandig een eigen gemeente blijven. 
 
Maar we hebben wel echt andere taken op ons bordje gekregen dan tien jaar geleden want die 
decentralisaties zijn erbij gekomen. De manier om daarmee om te gaan is per gemeente soms anders. 
Dat vraagt om een iets andere governance. Ik merk dat de governance zoals we die nu hebben af en 
toe knelt en dat dat juist weer leidt tot cultuurproblemen, tot wantrouwen, tot gedoe. Dat zouden we 
volgens mij niet met elkaar moeten willen. Cultuur en structuur gaan soms hand in hand. We hebben 
gemerkt dat dat hier zo is. Ik denk dat, als er zeven colleges zijn die met elkaar unaniem zeggen dit is 
een route die wij met elkaar voor ogen hebben om het op een goede manier vorm te geven.  
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Dan zou ik eigenlijk, als ik volksvertegenwoordiger was, daar heel blij mee zijn en zeggen ga dat dan 
vooral doen en ik controleer u streng en rechtvaardig op datgene wat u met elkaar wilt bereiken. En nog 
één ding, dat heb ik ook wel eens opgeschreven in een brief, deze regio blijft gewoon dezelfde regio. 
We blijven één regio. We blijven ook naar Den Haag optreden als één regio. Drechtsteden staat op de 
kaart en zo zal dat ook blijven. Sterker nog, wat mij betreft sterker op de kaart. De luiken mogen open. 
We mogen meer samenwerken met elkaar met Rotterdam. Dat gebeurt ook volop, op maritiem vlak 
bijvoorbeeld, maar ook op het gebied van infrastructuur. Ik denk dat we daar de komende jaren echt 
vruchten van kunnen gaan plukken als we dat net even een slagje moderniseren.  
 
De heer Ouwerkerk: Ik hoop het. 
De voorzitter: Ik hoop dat u daar ook een goed gesprek over voert met uw eigen college, met uw eigen 
burgemeester en wethouders in Ambacht. Ik ben ervan overtuigd dat dat ook een goed gesprek gaat 
worden. Ik zag nog een vraag van de kant van mevrouw Van Es. Ik weet niet of dat een vraag is aan 
mij of aan de heer Pardo, maar dat zullen we dan zien. 
 
Mevrouw Van Es: Het is een vraag aan u, of het zijn een paar opmerkingen. Het is een vraag en een 
wens. De heer Pardo spreek ik natuurlijk in diverse appgroepen en in andere online meetings nog wel 
eens. Ten eerste, u zegt we moeten natuurlijk beter presteren in de regio. Daar zijn wij het als fractie 
natuurlijk mee eens. Ik ben niet zeker of het huidige construct daar nu zo debet aan is dat dat zo is. Ik 
hoorde bijvoorbeeld burgemeester Aboutaleb van Rotterdam bij Buitenhof hetzelfde zeggen over de 
regio Rotterdam Rijnmond. Hij noemde trouwens Dordrecht ook. Maar zij hebben dat construct 
natuurlijk niet. Ik denk dat we hoe dan ook niet te veel waarde moeten hechten aan wat wijzigingen in 
een construct op zichzelf kan verbeteren. Het gaat toch altijd om de mensen, de inzet, de energie, de 
ambitie die je met elkaar hebt. Dat om mee te beginnen.  
Dan de zorg die geuit wordt door sommige mensen over het wegvallen van de Drechtraad. Dat heeft 
denk ik ook zeer te maken met waar wij ook allemaal te maken hebben met de samenwerking in Zuid-
Holland Zuid en dan met name de jeugdzorg. Dat is een soort angstbeeld natuurlijk. Als we in een 
situatie komen waarin we zo op afstand staan en zo weinig invloed hebben en we zien allerlei 
overschrijdingen plaatsvinden en we kunnen daar eigenlijk niets aan veranderen, dan is dat gewoon het 
schrikbeeld. Dat is de vergelijking. We hebben die GR met jeugdzorg en we hebben de Drechtsteden 
en daar gaat het in ieder geval veel beter. Nu zal het niet één op één met elkaar te maken hebben dat 
er een Drechtraad is of niet maar daar heeft dat wel mee te maken. 
  
Ik heb nog een vraag. U zegt bij de Sociale Dienst gaan we de mogelijkheid van maatwerk geven. Ik 
ben een beetje bevreesd dat het beeld bij diverse gemeenten daar erg rooskleurig over is van nu wordt 
het één en al vrijheid. Zou het niet goed zijn om daar de verwachtingen een beetje te managen? Als ik 
het goed heb gelezen is het toch de bedoeling wel dat we vijfentachtig tot vijfennegentig procent wel 
gezamenlijk gaan doen omdat het anders ook onbetaalbaar wordt. Een deel is, zoals u zelf ook zegt, 
natuurlijk gewoon uitvoering van wetgeving, dat moet je sowieso allemaal gewoon hetzelfde doen. Is 
het in de praktijk niet heel erg beperkt? Tenzij je natuurlijk onbeperkt geld hebt als gemeente. Ik heb de 
indruk dat de wens van maatwerk niet helemaal overeenkomt met de begrotingsoverschotten of -
tekorten die gemeenten hebben. Dat is een vraag. 
 
Dan wat betreft die bijeenkomsten die we gaan krijgen met politiek, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen 
et cetera. Het zal heel erg liggen aan hoe het wordt georganiseerd en hoe waardevol dat is. Ik lees dan 
workshops en bijeenkomsten enzovoorts. Dat kan heel zinnig zijn en heel nuttig. Wie weet hebben we 
er een paar gehad en zeggen we hier komen zoveel goede ideeën uit, daar kunnen we echt wat mee. 
Door wie gaat dat georganiseerd worden en wie heeft daar allemaal input op?  
 
Tenslotte nog een vraag. Dat is eigenlijk een technische vraag maar die kwam bij ons in Papendrecht 
gisteren op. De woorden centrumgemeente en het woord servicegemeente worden min of meer door 
elkaar gebruikt en dat is toch echt wel iets anders begrijp ik van de mensen die daar veel verstand van 
hebben. Heb ik het goed als het gaat om een centrumgemeenteconstructie voor de onderdelen die 
beschreven zijn? Tot zover. 
 
De voorzitter: Een aantal vragen, ik denk toch ook vooral aan mij. Ik zal proberen daar zo goed 
mogelijk antwoord op te geven. U begint met het was een constructvraagstuk en een 
constructvraagstuk lost eigenlijk nooit iets op. Het gaat om de houding en om het gedrag en om de 
inzet en om de ambitie. Ik ben het daar ten dele zeker met u eens. Het gaat ook om ambitie en 
houding. Dus een construct lost eigenlijk nooit iets op maar een construct kan wel belemmerend 
werken.  
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Dat is wat we op sommige onderdelen, en daar hebben we toch de afgelopen twaalf maanden met 
elkaar wel wat van gezien, dat een construct wel belemmerend kan werken in de manier waarop we 
met elkaar optreden, juist om de ambities die we hebben te bereiken. Die onderdelen die belemmerend 
werken willen we eigenlijk aanpakken. Dat was ook de insteek van het gesprek dat we met drie 
colleges hebben gehad. We zijn niet iets aan het opheffen. We zijn ook niet iets aan het afbouwen. We 
zijn ook niet iets aan het terugschroeven. We zijn een doorstart aan het maken. We zijn een 
moderniseringsslag aan het aanbrengen in een op zich heel goed werkende regio waar het alleen nog 
beter kan. Dat is de insteek die daar wat mij betreft voor geldt.  
 
Dan heeft u een vergelijking getrokken met jeugdzorg. Dat is natuurlijk wel echt een heel ander thema. 
Jeugdzorgproblematiek is ook echt onvergelijkbaar met datgene wat we in de Sociale Dienst doen. De 
Sociale Dienst gaat over het algemeen heel goed. Dat geldt voor jeugdzorg wat minder maar dat heeft 
ook misschien te maken met politieke keuzes die daarop worden gemaakt zeg ik dan meteen. Het is 
natuurlijk eigenlijk aan raadsleden in hoeverre je zegt welke categorie jeugd daadwerkelijk jeugdzorg 
nodig heeft. Uiteindelijk zitten daar ook wettelijke verplichtingen aan en is dat ook voor een deel een 
open einde regeling waar je, of dat nou in een ander construct zit of in het huidige construct, misschien 
weinig of geen invloed op hebt. Maar ik begrijp dat u dat er naast zet en zegt dat is een schrikbeeld.  
 
Maar dat ligt niet zozeer aan het construct. Dat ligt nou echt aan het feit dat dat een open einde 
regeling is waar je voor een deel ook gewoon de wet hebt uit te voeren. Er zijn tal van 
Gemeenschappelijke Regelingen die je er ook naast kan zetten en waar het er een heel stuk 
rooskleuriger voor staat. Het is ook maar net hoe je zo’n Gemeenschappelijke Regeling vorm geeft en 
dat moet nou net nog gaan gebeuren. De insteek van de Gemeenschappelijke Regeling die we van de 
Sociale Dienst willen maken is er één waarvan iedereen zich eigenaar voelt. Waarvan iedereen ook 
eigenaar is. Waarbij gemeenteraden zelf bepalen welke onderdelen ze inbrengen in die 
Gemeenschappelijke Regeling rond die Sociale Dienst.  
 
De bulk zal inderdaad, en u zegt terecht die moet worden gemanaged want er is wel ruimte voor 
maatwerk maar dat zal in verhouding tot de bulk marginaal zijn. Maar er is in elk geval meer ruimte voor 
maatwerk dan nu want nu neemt de Drechtraad een besluit en dat besluit geldt meteen voor alle 
inwoners in de zeven gemeenten. Daar is echt wel wat op mogelijk. Dat zal misschien niet zitten in de 
wettelijke taken maar dan zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan armoedebeleid, waar je net andere 
accenten in kunt zetten per gemeente. De bulk wat je overdraagt door middel van een 
mandaatregeling. In een mandaatregeling draag je het over aan die Gemeenschappelijke Regeling. 
Dan kan het bestuur daar vervolgens op opereren. De gemeenteraad bepaalt zelf wat er in dat 
mandaat staat. En datgene waar je als gemeenteraad zelf nog over beslist is het maatwerk. Dus de 
gemeenteraden komen echt veel meer dan nu in positie om de dienst uit te maken om te bepalen wat 
er wel of niet gebeurt rondom dat Sociaal Domein.  
Dan die kwartaalbijeenkomsten. Ik ben het ook met u eens, die moeten enorm goed zijn. Als je 
teruggaat van een maandelijkse bijeenkomst naar een kwartaalbijeenkomst dan moeten die 
kwartaalbijeenkomsten staan als een huis en daar moet iedereen enthousiast en gemotiveerd vandaan 
gaan met de juiste vibe zal ik maar zeggen. Dat geldt niet alleen voor de politiek want de politiek is 
dienstbaar aan de samenleving, maar dat geldt ook voor alle maatschappelijke spelers die daar 
rondlopen. Die moeten dus erg goed zijn en wat mij betreft worden die in samenspraak georganiseerd 
en kunnen ook raadsleden door middel van evaluaties daarvan aangeven dit vonden we goed en dat 
zou een volgende keer nog beter kunnen. Ik wil echt graag dat iedereen daar enthousiast van wordt en 
als dat nog beter kan dat dat ook kan worden aangegeven.  
 
Tot slot service- versus centrumgemeente. Laat ik het zo zeggen, het is niet een definitie die in de 
Dikke van Dalen staat en waar vervolgens een betekenis aan kleeft. Het is ook maar net welke 
betekenis je eraan geeft. Volgens mij is het collega Van der Loo van Zwijndrecht geweest die de term 
servicegemeente heeft geïntroduceerd. Ik vind het best. Waar het om gaat is dat er taken zijn die door 
één gemeente worden uitgevoerd en die omliggende gemeenten naar behoefte kunnen inkopen door 
middel van een aantal pakketten, service level agreements noem je dat. Verschillende niveaus 
pakketten, zwaartepakketten, die je kunt inkopen. En of dat nou centrumgemeente heet of 
servicegemeente is mij om het even. Ik begrijp dat die term hier en daar ook nog gevoelig ligt. Dus als 
er behoefte is om dat servicegemeente te noemen vind ik het goed. Het gaat er uiteindelijk om wat er 
daadwerkelijk gebeurt. En wat er gebeurt is dat die taken die minder politiek zijn door één gemeente 
worden uitgevoerd en dat de omliggende gemeenten daar gebruik van kunnen maken.  
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Mevrouw Van Es: Dat het ook gevoelig ligt is toch wel een klein beetje een frame. Het ligt niet ook 
gevoelig. 
De voorzitter: Dat heb ik gemerkt bij sommigen. 
 
Mevrouw Van Es: Nee, ik heb er geen verstand van maar ik heb begrepen van mensen die alles weten 
over samenwerkingsverbanden, GR’en, noem maar op, specialisten op dat gebied, dat een 
centrumgemeente echt iets is dat aan bepaalde voorwaarden moet voldoen.  
De voorzitter: Dat ben ik met u eens. De klassieke centrumgemeente betekent dat het Rijk bepaalde 
taken neerlegt bij een centrumgemeente en dat daar ook middelen aan worden toegekend en dat die 
centrumgemeente dat ook verplicht moet uitvoeren voor de omliggende gemeenten. In zoverre zit er 
wel een verschil in want servicegemeente is dus iets wat wij met elkaar vrijwillig doen. Taken die u ook 
zelf zou kunnen doen maar waarvan wij zeggen nee, dat doet één gemeente op een zo hoog mogelijk 
kwalitatief niveau en daar wordt dan een rekening voor gestuurd voor de taken die dan voor de 
buurgemeente worden gedaan.  
 
Mevrouw Van Es: Ik wil het zo aannemen maar ik had de indruk toen ik dat hoorde van die persoon dat 
het niet daarom ging. Het maakt mij niet uit maar het gaat er natuurlijk bij zo’n soort besluit altijd omdat 
je probeert alle voor vormen van misverstanden eruit te krijgen. Want als mensen denken we praten 
over het één en het is het ander dan krijg je daar gedoe over.  
Wat betreft de jeugdzorg, waar het ons die zich zorgen maken over gaat is gaan we straks in zo’n 
situatie komen zoals met de jeugdzorg. Dat gaat niet zozeer perse over de overschrijdingen daar en 
waar dat door komt maar het gaat erover dat je op een dusdanige afstand staat dat je alleen met een 
zienswijze op iets kunt reageren waar je het anders zou willen zien en dat daar dus heel weinig invloed 
van uit gaat omdat dat natuurlijk om tien of zeven verschillende zienswijzen gaat. Misschien zou u daar 
wat over willen zeggen, of wij in een situatie komen waar dat de bedoeling is om met ik noem het 
zienswijzen te reageren.  
 
De voorzitter: Er moet nog volledige invulling plaatsvinden over hoe die GR er precies uit komt te zien 
en hoe een service level agreement van dat centrumconstruct eruit komt te zien. Daar wordt nog over 
gesproken tussen wethouders en daar wordt uiteindelijk ook een voorstel aan u als gemeenteraad voor 
neergelegd. De insteek is in ieder geval dat, laat ik het zo zeggen, nu heeft u in de Drechtraad de 
gelegenheid om iets te vinden van een bepaald voorstel, maar als u daar iets van vindt dan geldt dat 
meteen voor het hele gebied. Dat gaat straks op een andere manier. U gaat straks als gemeenteraad 
zelf over welk mandaat u geeft aan de Gemeenschappelijke Regeling.  
 
Laten we zeggen dat 90, 85, 95, daar moeten we uit zien te komen, maar een bepaald pakket waar 
iedereen van zegt dat willen we afnemen, dat wordt vervolgens in mandaat overgedragen aan de 
Gemeenschappelijke Regeling. Uw eigen wethouder zit in het bestuur van die Gemeenschappelijke 
Regeling en die legt verantwoording af in uw eigen Raad. U kunt ook dat mandaat weer intrekken zeg 
ik daar meteen bij. Dat is anders dan nu. Nu heeft u een delegatie waarbij het ook echt is overgedragen 
en u er als gemeenteraad er eigenlijk niets meer over heeft te zeggen, behalve door het opheffen van 
de Gemeenschappelijke Regeling. Dat is echt wat anders. Dat is één. Twee, de delen die niet in dat 
mandaat zitten noemen we dan maar even maatwerk en dat maatwerk, daar gaat u als gemeenteraad 
ook helemaal zelf over. U bepaalt zelf of u daar gebruik van maakt of niet. Het moet een transparant 
inzichtelijk prijskaartje worden wat daar aan hangt. Ik ben het met u eens, volgens mij zei u dat ook net, 
maatwerk kost in het algemeen meer geld dan als je er geen gebruik van maakt. Maar het kan zo zijn 
dat de gemeenteraad er toch voor kiest om dat te doen omdat het maatschappelijk belangrijk wordt 
gevonden en ook politiek belangrijk wordt gevonden. Dan is het ook een keuze die u zelf maakt. Dat is 
echt iets anders dan een wensen en bedenkingen rondje of even een zienswijze indienen. Hier gaat het 
echt om het nemen van een besluit als lokale democratie over wat u wel en wat u niet wilt doen. Dus 
dat gaat echt verder dan hoe u het net schetste.  
 
Ik denk dat het goed is om het woord nog te geven aan de heer Boudewijn want die heeft zich ook nog 
gemeld. Gaat uw gang.  
De heer Boudewijn: Ik zal het kort houden. Er is al heel veel gedeeld, ook in andere verbanden. Ik wil 
met name voor een paar punten aandacht vragen. De eerste betreft de eenheid die we naar buiten 
uitstralen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is voor de toekomst van onze 
Drechtstedensamenwerking. Dat vraagt ook om een goede interne verbinding binnen onze zeven 
gemeenten. Daar moeten we denk ik goed aandacht voor hebben, dat dat op het niveau van de raden 
is, van de colleges, maar ook tussen bedrijfsleven en onze gemeenten en onderwijs. Een belangrijk 
onderdeel is, zeker ook voor de komende tijd, enerzijds voor het besluit maar ook voor de weg naar 
een nieuwe samenwerkingsconstructie, om de raden en de raadsleden goed mee te nemen. 
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Daarbij zie ik ook dat die verantwoordelijkheid aan twee kanten ligt. Ook raadsleden moeten zich actief 
inzetten om echt die rol te pakken. Dat is iets dat we denk ik in de huidige constructie met de 
Drechtraad soms wel eens zien, dat het lijkt dat de Drechtraadsleden de regio maken en andere 
raadsleden wat op afstand staan. Dat risico zie ik nog steeds en daar moeten we echt wel wat activeren 
want uiteindelijk komt die besluitvorming echt in de raden te liggen en ook dat zal niet vanzelf gaan. In 
de nieuwe GR, en dat is ook al wel genoemd, moeten we zorgen dat we als raadsleden grip houden op 
het Sociaal Domein. Ook dat is weer een wederzijdse verantwoordelijkheid. Raadsleden zullen 
daarvoor ook echt actief moeten zijn. Ik hoop dat we uit het gevoel van de GR een DGJ met de 
jeugdhulp, dat kwam net ook aan de orde, dat we daar toch wat van weg kunnen blijven en ook niet in 
de zienswijzenvalkuil terecht komen want dan zitten we aan de achterkant te sturen. Als raden zullen 
we echt meer naar de voorkant moeten, dat noemde u zelf ook al voorzitter. Uiteindelijk vindt 
besluitvorming plaats in de Raad. En als je dat aan de voorkant doet dan heb je denk ik een goede 
mogelijkheid om zo’n GR op het Sociaal Domein succesvol te laten zijn. Als je dat niet doet gaat 
iedereen op de achterbank zitten en op de achterbank zit geen stuur, dus dan weet je ook dat je niet 
kunt sturen als raadsleden. Dat is iets dat bij de implementatie echt goed aandacht moet krijgen en ook 
van raadsleden vraagt om actief betrokken te zijn.  
 
De laatste opmerking die ik maak. Naar mijn mening welk model of welke structuur of wat voor 
construct je ook kiest, het gaat er uiteindelijk om dat het begint bij de wil om samen te werken. En als je 
wilt samenwerken is ook onderling vertrouwen nodig. Wat voor model je ook kiest, elk model heeft daar 
weer voor- en nadelen in. Daar moeten we volgens mij met elkaar aan werken, dat dat vertrouwen er is, 
dat we elkaar af en toe wat gunnen. Soms plukt de ene gemeente wat meer vruchten dan de andere 
gemeente, maar als we dat met elkaar doen en het wisselt zich op een gezonde manier af, dan moeten 
we volgens mij in die samenwerking echt wel succesvol kunnen zijn.  
 
De voorzitter: Hartelijk dank de heer Boudewijn. Ik heb niet direct een vraag gehoord, maar alles wat u 
zegt kan ik wel onderschrijven. Wat mij betreft is dat ook de juiste insteek om dit traject met elkaar aan 
te gaan. Een traject dat hier en daar echt nog wel hobbels gaat krijgen want we hebben elkaar de 
afgelopen jaren stevig verbonden. En daar waar het construct technisch uit elkaar gehaald moet 
worden kan dat af en toe ook nog wel hobbeltjes geven. Maar het vertrouwen en de wil en de ambitie 
die u daarbij uitspreekt spreek ik ook van harte uit. Dat zou ons allen de juiste weg op moeten leiden.  
Ik kijk even of er nog andere Drechtraadsleden zijn die de wens hebben om hier nog iets over te 
zeggen of te vragen. Zo niet, dan wil ik u allen heel veel succes en sterkte toewensen met het 
bespreken van dit onderwerp in uw eigen Raad, met uw eigen College.  
 

 
10. Rondvraag en sluiting 

De voorzitter: Ik ga ervan uit dat wij elkaar in de nabije toekomst weer gaan zien. De eerstkomende 
Drechtraadvergadering staat gepland op 12 januari 2021. Het is nu nog niet helemaal bekend natuurlijk 
of dat een digitale of een fysieke bijeenkomst kan worden. We hopen dat de coronamaatregelen tegen 
die tijd in ieder geval weer wat kunnen worden versoepeld maar daar helpt ons gedrag en ook het 
gedrag van ons aller inwoners bij. Want willen we dat kunnen bereiken, dan zullen we nog even streng 
naar onszelf en naar elkaar moeten zijn ten aanzien van die coronamaatregelen. Ik wens u in ieder 
geval heel goede en gezonde Kerstdagen toe en een veilige jaarwisseling en dan hoop ik u in januari 
allemaal weer te zien in deze setting. Dank voor deze vergadering en een fijne avond. 

  
 
  Dit verslag is vastgesteld in de Drechtraad van 12 januari 2021  
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