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1. Opening en vaststelling agenda 
De voorzitter: Goedenavond allemaal, geachte aanwezigen, welkom bij deze Drechtraad vergadering 
van 12 januari 2021. Ik hoor wat galm op de lijn. Ik wil iedereen verzoeken om, indien u niet het woord 
heeft, de microfoon uit te zetten. Dat scheelt bij zesenveertig andere aanwezigen een hoop echo. Heel 
hartelijk welkom bij deze vergadering op een bijzonder moment, want op dit moment vindt natuurlijk ook 
de persbijeenkomst plaats van het Kabinet. Maar ik ben blij dat u allemaal heeft gekozen voor iets dat 
nog net iets belangrijker is, namelijk de vergadering van deze Drechtraad. Uiteindelijk zult u wel tot u 
krijgen wat er door de premier en de minister van VWS wordt verteld. Nogmaals heel hartelijk welkom. 
We hebben natuurlijk een wat bijzondere agenda, waarbij het afscheid van onze regiogriffier enerzijds 
een hoogtepunt en anderzijds een dieptepunt is voor ons. Goed dat u met zovelen daar naartoe bent 
gekomen. Ik wil u ook nog vanaf deze plek namens het hele Drechtstedenbestuur, maar ook de 
medewerkers van de Drechtsteden en de griffie natuurlijk, een goed 2021 toewensen. Ik hoop dat we 
heel snel ook weer fysiek kunnen vergaderen en elkaar live kunnen toespreken. Dat helpt toch altijd in 
de zo geheten wandelgangen om de politiek ook daar te laten plaatsvinden zoals dat hoort. Dat is nu 
wat lastiger in deze digitale tijd. Maar aan de andere kant mooi dat onze medewerkers het toch elke 
keer mogelijk maken om in deze gekke omstandigheden bij elkaar te kunnen komen en te kunnen 
vergaderen. Zoals te doen gebruikelijk begin ik bij de presentielijst. Voordat ik dat doe wil ik bij voorbaat 
degenen die zich bij voorbaat hebben afgemeld melden, dan hebben we dat vast gedaan. 
Als eerste heb ik begrepen dat de heer Grimmius uit Papendrecht afwezig is. Hij heeft daar ook een 
bijzondere reden voor, namelijk het overlijden van zijn echtgenote afgelopen december 2020. Dat heeft 
er stevig ingehakt bij de heer Grimmius en bij zijn naasten. Dat is denk ik heel begrijpelijk. Misschien 
goed om daarom met elkaar, ondanks dat we digitaal samen zijn, te beginnen met een kort ogenblijk 
stilte. 
Dank u wel. Ik wil de heer Grimmius en zijn naasten heel veel sterkte toewensen de komende tijd met 
dit verlies. 
De voorzitter deelt mee wie er verhinderd zijn.  
Om aan de wettelijke eisen van digitaal vergaderen te voldoen gaan we toch ook even iedereen die 
aanwezig is in de vergadering, althans de Drechtraadsleden, langs. Dat doen we zoals gebruikelijk op 
de digitale manier per woonplaats op alfabetische volgorde. Dat betekent dat ik u allen verzoek als uw 
plaats aan de beurt is alvast even het beeld en het geluid aan te zetten, zodat we deze ronde snel en 
voorspoedig kunnen afronden. Dan begin ik uiteraard in Alblasserdam.  
 
Dan kijk ik of de heer Brasser aanwezig is. 
De heer Brasser: Ja, aanwezig. 
De voorzitter: De volgende is Drechtraadslid Dekker. 
De heer Dekker: Aanwezig. 
De voorzitter: De heer Pardo Kruidenier. 
De heer Pardo Kruidenier: Ja, aanwezig. 
De voorzitter: Ik herken zijn stem. De heer Van Krimpen. 
De heer Van Krimpen: Aanwezig. 
De voorzitter: Ook duidelijk. Sterrenburg. 
De heer Sterrenburg: Aanwezig. 
De voorzitter: Welkom. Van ’t Zelfde. 
De heer Van ’t Zelfde: Aanwezig. 
De voorzitter: Ook aanwezig. Daarmee hebben we Alblasserdam helemaal compleet. Dan zijn we bij 
Dordrecht. Dan begin ik bij de heer Portier. 

 
 
Drechtstedenbestuur  
 
A.J. Flach                                        H.I.Ambacht                                   
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  

         

 
 

   
   
   
   
   



        Vastgesteld verslag openbare vergadering Drechtraad d.d. 12 januari 2021 

pagina 3 
 

De heer Portier: Aanwezig. 
De voorzitter: De heer Van der Kruijff. 
De heer Van der Kruijff: Aanwezig. 
De voorzitter: Is aanwezig. De heer Van der Net van de VVD. 
De heer Van der Net: Ik ben aanwezig. 
De voorzitter: Is aanwezig. De heer Veldman. 
De heer Veldman: Aanwezig. 
De voorzitter: Dan de heer Van Verk, die zit in de bergen zie ik. 
De heer Van Verk: Aanwezig. 
De voorzitter: Prachtige achtergrond. Dan gaan we naar mevrouw Koene toe. 
Mevrouw Koene: Ja, ik ben er ook. 
De voorzitter: Ook een mooie achtergrond. Mevrouw Kruger. 
Mevrouw Kruger: Ja, ik ben er ook maar volgens mij doet mijn beeld het niet. 
De voorzitter: Ik hoor u luid en duidelijk in ieder geval. 
Mevrouw Kruger: Mooi zo. 
De voorzitter: Welkom. Dan mevrouw Nijhof. 
Mevrouw Van Eck: Dat ben ik dus. 
De voorzitter: Die wordt dus vervangen door mevrouw Van Eck. 
Mevrouw Van Eck: Klopt, aanwezig. 
De voorzitter: Dan mevrouw Jager. Mevrouw Jager is er niet. De heer Tiebosch namens 
D66/VSP/Philippo. De heer Tiebosch is niet aanwezig. Dan kom ik bij Hardinxveld-Giessendam. Dan 
kom ik bij het eerstvolgende Drechtraadslid Berg. 
De heer Van den Berg: Ja, die is aanwezig. 
De voorzitter: Van den Berg moet ik zeggen, excuus. Het staat hier iets te beknopt op mijn lijstje. 
Fijnekam. 
De heer Fijnekam: Is aanwezig. 
De voorzitter: Is aanwezig, welkom. De heer Philippo. 
De heer Philippo: Aanwezig. 
De voorzitter: Aanwezig. Van Zessen. 
De heer Van Zessen: Aanwezig. 
De voorzitter: Ook aanwezig, hartelijk welkom. De Jager-Volker. 
Mevrouw De Jager: Aanwezig. 
De voorzitter: Ja, welkom. Dan kom ik in Hendrik-Ido-Ambacht. Dan begin ik bij de heer Boudewijn, 
waarvan ik weet dat hij er is want die zit hier vlakbij. 
De heer Boudewijn: Ja, present. 
De voorzitter: Ook al lijkt hij ver weg te zitten gezien zijn achtergrond. Dan de heer Doevendans. Het 
blijft heel stil. Niet aanwezig. Mol. Ook niet. Lid Scheurwater.  
De heer Scheurwater: Aanwezig. 
De voorzitter: Ja, ik zie u in beeld, heel goed. Struik. Niet aanwezig. Van der Wulp. 
De heer Van Verk: De heer Van der Wulp geeft aan dat hij niet in het systeem komt.  
De voorzitter: Daar hebben we een hulplijn voor. Die wordt inmiddels geactiveerd. Wordt aan gewerkt. 
Dan kom ik bij de heer Ouwerkerk. 
De heer Ouwerkerk: Aanwezig. 
De voorzitter: Is aanwezig. Gommans-Dane namens D66/VSP/Philippo. 
Mevrouw Gommans-Dane: Aanwezig. 
De voorzitter: Aanwezig, welkom. Mevrouw Van der Hee-Pasterkamp. 
Mevrouw Van der Hee: Aanwezig. 
De voorzitter: Aanwezig, welkom. Dan ben ik in Papendrecht aangekomen. Dan kom ik bij Van Erk. 
De heer Van Erk: Aanwezig. 
De voorzitter: Aanwezig, welkom. Van Es. 
Mevrouw Van Es: Aanwezig. 
De voorzitter: Ja, ik ie u, heel goed. Grimmius was er niet. De Keizer. Aanwezig? Ik zie u wel, ja. De 
heer Kosten. 
De heer Kosten: Aanwezig.  
De voorzitter: Aanwezig, welkom. Middelkoop-van den Adel. 
Mevrouw Middelkoop: Aanwezig. 
De voorzitter: Ja, welkom. Stremler. Niet aanwezig denk ik. Yildiz-Karso. Ook niet aanwezig. Dan gaan 
we naar Sliedrecht. Den Besten. Niet aanwezig. Jongeneel. Niet aanwezig. De Munck. Heel Sliedrecht 
zit naar de premier te kijken denk ik. Daar lijkt het wel op. Niet aanwezig. Van der Plas. Ook niet. De 
heer Blanken zie ik wel. 
De heer Blanken: Ja, goedenavond, ik ben aanwezig. 
De voorzitter: Goedenavond. U vertegenwoordigt heel Sliedrecht.  
De heer Blanken: Dat weet ik nog niet. Er komt er nog één na mij. 
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De voorzitter: Dat klopt. De heer Visser. Die is er ook niet. Het enige Drechtraadslid uit Sliedrecht is de 
heer Blanken. Dan gaan we tot slot naar Zwijndrecht. Berg. 
De heer Van der Wulp: Ter interruptie, Van der Wulp, Hendrik-Ido-Ambacht, meldt zich ook even aan.  
De voorzitter: Dat is heel goed. Waarvan akte. Bij mevrouw Berg was ik gebleven. 
Mevrouw Berg: Ja, aanwezig. 
De voorzitter: Welkom. Mevrouw Schipper. 
Mevrouw Schipper: Aanwezig.  
De voorzitter: Ja. Van der Duijn Schouten. 
De heer Van der Duijn Schouten: Goedenavond, aanwezig. 
De voorzitter: Hartmeijer. Niet aanwezig. Kreukniet. Ook niet. De heer Moorman. 
De heer Moorman: Aanwezig. 
De voorzitter: Ja, ik hoor u dubbel. Die zit hier in de zaal. En dan Slotema. 
De heer Slotema: Aanwezig. 
De voorzitter: Aanwezig, hartelijk welkom. Dan hebben we alle Drechtraadsleden gehad.  
Dan ga ik door met een aantal mededelingen.  
Er heeft zich nog een aantal wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de Drechtraad.  
Wegens het vertrek van de heer Venis van Geduld 2.0 Sliedrecht krijgt Pro Sliedrecht per 8 december 
2020 het stemgewicht van de heer Venis weer terug. Dat was zes. Het stemgewicht van Pro Sliedrecht 
is daarmee weer terug op het niveau zoals het was en dat is zevenentwintig. Waarvan akte. Dat wordt 
gelukkig allemaal bijgehouden. Dat hoef ik niet zelf te doen. Maar dat is dan maar even duidelijk.  
Wegens het vertrek van de heer Huijzer, Partij van de Arbeid Sliedrecht, uit de gemeenteraad neemt de 
heer Van der Plas vanaf 8 december 2020 zitting in de Drechtraad. Die hebben we ook zojuist welkom 
geheten.  
Dan mevrouw Reijerse. Zij heeft de Raad en de Drechtraad in december 2020 verlaten. De Raad van 
Zwijndrecht heeft nog geen opvolger voor de Drechtraad aangewezen maar dat zal ongetwijfeld 
binnenkort gebeuren.  
In ieder geval veel dank vanaf deze plek aan de vertrekkende leden voor hun inzet de afgelopen 
periode, de afgelopen jaren, en natuurlijk van harte welkom namens ons allen aan de nieuwe leden.  
Ik kijk even of we de agenda zoals die voorligt kunnen vaststellen of dat daar nog vragen of 
opmerkingen over zijn, dan kunt u dat aangeven in de chat. Dat geldt overigens sowieso als u het 
woord wilt. Geeft u het even aan in de chat. 
De agenda stellen we dan bij deze zo vast. 
 
Besluit: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
 
2. Vragenkwartier 

De voorzitter: Ik zag in ieder geval in de vooraankondiging dat de heer Van Verk een vraag heeft voor 
het vragenuurtje. Dat is wat meer gericht zoals het in Den Haag is. We zijn hier iets beknopter van 
aard. Maar we kennen de heer Van Verk, die neemt de tijd als het nodig is, dus ik wil hem graag de 
gelegenheid geven om zijn vraag te stellen. Gaat uw gang. 
De heer Van Verk: Ik zal de vraag kort houden. De afgelopen weken hebben we regelmatig berichten 
in de krant gezien van mensen die door de Sociale Dienst op de huid werden gezeten vanwege het feit 
dat een moeder boodschappen doet, iemand geschenken krijgt of een geldbedrag krijgt overgemaakt 
vanwege een verjaardag. Talloze voorbeelden. Ik zou graag van de portefeuillehouder willen weten of 
onze Sociale Dienst ook een dergelijk draconisch beleid voert of dat zij daar met een zekere coulance 
mee omgaat. Ik weet dat de wet verplichtingen stelt maar daar kun je hartgrondig mee omgaan of je 
kunt daar ruimhartig mee omgaan. Ik zou daar graag een antwoord van de wethouder op krijgen. Het 
hoeft niet nu, het mag ook dadelijk in het volgende blok, maar dan weet hij het vast. 
De voorzitter: Wat mij alleen nu even van het hart moet is dat de portefeuillehouder, de heer Heijkoop, 
helaas niet in deze vergadering aanwezig is. Dat neemt niet weg dat deze vraag een antwoord 
verdient. Ik kijk even richting zijn meest directe collega, Pieter Paans, of hij die vraag zou kunnen 
beantwoorden. Zo niet, dan stel ik voor dat we daar op de kortst mogelijke termijn even schriftelijk op 
terugkomen. Collega Paans, kunt u daar misschien iets zinnigs over zeggen? Ik ben ervan overtuigd 
dat u daar iets zinnigs over kunt zeggen maar gaat uw gang. 
Portefeuillehouder Paans: Ik denk dat het een terechte vraag is. Het trekt ook veel aandacht in de pers 
bij een programma van Pointer deze week. Maar ik denk dat het recht doet aan het onderwerp dat we 
daar of in de Carrousel of even schriftelijk op terugkomen wat de status is in de Drechtsteden met 
betrekking tot dit verhaal.  
De heer Van Verk: Helemaal goed, dank u wel. 
De voorzitter: Gaan we doen. Ik zag nog een vinger of een hand of een vraag van de heer Van 
Krimpen. Gaat uw gang. 
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De heer Van Krimpen: Er bereiken ons wat vragen betreffende de Torso uitkeringen. Mensen klagen 
daarover dat die lang weg blijven. Er wordt gezegd er moet onderzoek gepleegd worden. Daarbij zal bij 
elke klager een verhaal horen. Die verhalen kan ik niet helemaal doorgronden. Mijn vraag is kunnen 
deze uitkeringen wat vlugger uitgekeerd worden, zodat deze vaak kleine ondernemers wat meer 
houvast hebben in deze moeilijke tijd. Ik heb zelf een voorbeeld gehoord van iemand die echt op het 
grondje zit en eigenlijk zegt ik moet nu geld lenen om mijn boodschappen te doen, zover is het. Zij zit 
volledig in haar recht om de volledige uitkering te krijgen. Dus bij deze de vraag is hier wat aan te doen, 
is dit te versnellen?  
 
De voorzitter: Ik denk dat dat hoort bij dezelfde portefeuillehouder, de heer Heijkoop. Ik denk dat het 
goed is dat ik weer even kijk naar de heer Paans. Mijn beeld, voordat ik hem nog even het woord geef, 
is dat onze regio en onze diensten juist ongeveer voorop liepen in het land qua snelheid van uitbetalen 
van dit soort uitkeringen en dat we daar ook alom, laat ik het maar even zeggen, voor geroemd worden. 
Maar het kan zijn dat er natuurlijk ook mensen net tussen wal en schip belanden. Zeker in deze gekke 
tijd is alles denkbaar. Ik kijk even naar de heer Paans of hij daarop kan reageren. 
Portefeuillehouder Paans: Terecht zegt u het gaat hier over de Tozo regeling in plaats van de Torso, 
dat is iets anders. Ik kan u zeggen dat de Tozo regeling zoals wij die kennen in de Drechtsteden, ik 
mag ook wethouder economie zijn en veel contact hebben met ondernemers, voortvarend wordt 
opgepakt. Dit kunnen specifieke gevallen zijn die u nu op het netvlies heeft. Als u specifieke gevallen 
heeft, meld die dan richting de SDD, dan kunnen we daarnaar kijken.  
De heer Van Krimpen: Oké, dank u wel. 
 
De voorzitter: Ik kijk even rond of er nog andere vragen voor nu zijn die gesteld moeten worden in dit 
vragenkwartiertje. Zo niet, dan komen we in ieder geval nog even schriftelijk terug op de vraag van de 
heer Van Verk bij monde van portefeuillehouder Heijkoop.  
 

 
3. Mededelingen 

De voorzitter: De mededeling die ik in elk geval hier zelf graag zou willen doen, die heeft u ongetwijfeld 
ook al meegekregen want daar is ook over gecommuniceerd richting de Drechtraad en ook in de 
media, is dat onze directeur secretaris met ingang van 1 februari aanstaande is benoemd als 
gemeentesecretaris in Dordrecht. Vanavond is hij ook voor het laatst aanwezig in de Drechtraad 
vergadering. Je zou bijna zeggen dat ik er emotioneel van word. Dat is ergens natuurlijk buitengewoon 
droevig want hij is vanaf 1 oktober 2019 regiosecretaris en directeur. Tegelijkertijd is het buitengewoon 
verheugend dat de heer Carlo Post behouden blijft voor onze regio. Hij was hier natuurlijk al actief als 
directeur van onze Veiligheidsregio. Hij is de afgelopen kleine anderhalf jaar actief geweest in een 
roerige periode in de Drechtsteden. Hij heeft dat op een hele adequate en goede manier gedaan. Hij 
heeft zijn tentakels, zoals hij die in onze regio al had, optimaal ingezet voor de Drechtsteden. Ik denk 
dat het hartstikke mooi en goed is, zeker ook gezien de huidige en recente ontwikkelingen, dat Carlo 
Post behouden blijft. Hij geniet veel vertrouwen in het gebied. Ik had vandaag nog een overleg met 
onze zeven burgemeesters uit de Drechtsteden en ook daar werd weer eens bevestigd hoe fijn men het 
vindt dat Carlo betrokken blijft bij onze regio en onze organisatie. Hij gaat ook zeker een belangrijke rol 
spelen de komende jaren. In ieder geval vanaf deze plek namens de Drechtraad, maar ook namens 
alle andere betrokkenen, wil ik je graag een bos bloemen geven Carlo. Je bent in de zaal aanwezig. 
Kom even naar voren. Je krijgt een mooie bos bloemen en je krijgt een dinerbon namens de 
Drechtraad om eens even, zodra dat weer kan zeg ik daar meteen bij, met jouw vrouwlief te genieten 
van een mooie maaltijd. Als het goed is wordt dat ook nog even op de film vastgelegd.  
Beste mensen, ik hoop dat u er iets van meegekregen heeft maar dat was in ieder geval Carlo Post die 
een bos bloemen en een dinerbon kreeg met dankzegging voor al zijn goede werk en natuurlijk veel 
succes in de nieuwe rol.  
 
Ik kijk even rond, er wordt ook gefeliciteerd zie ik in de chat. We zijn al helemaal gewend om digitaal te 
vergaderen en elkaar af en toe ook eens een compliment te geven want dat is ook heel nuttig en goed. 
Ik kijk even rond of er nog andere aanwezigen zijn in de vergadering die een mededeling willen doen. 
Hier in de zaal in elk geval niet. Ik kijk nog even digitaal. Dat is niet het geval.  
 

4. Vaststelling concept-verslag Drechtraad van 1 december 2020 
De voorzitter: Nog net in het oude jaar. Ik kijk even rond. Er zijn geen opmerkingen vooraf over dit 
verslag binnengekomen. Is er één van de leden die hier het woord over wil voeren of een vraag of 
opmerking wil maken? Zo niet, dan stellen we dat verslag bij deze vast.  
 
Besluit: Het verslag van de Drechtraad van 1 december 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
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5. Vaststellen lijst ingekomen stukken 
De voorzitter: Ik heb begrepen dat in ieder geval de heer Portier heeft verzocht om bij één van de 
stukken een opmerking te plaatsen, dus ik wil hem het woord geven. Gaat uw gang. 
De heer Portier: Ik wilde graag een opmerking maken over de brief die wij hebben gestuurd naar 
aanleiding van het beantwoorden van onze vraag naar aanleiding van de uitzending van De Monitor. 
Het gaat om een geval waarbij e-mails kwijt zijn geraakt, wat naar ons idee niet zo incidenteel is als uit 
de beantwoording wel zou blijken. We hebben een aantal voorstellen gedaan hoe in ieder geval 
verzekerd kan worden dat er een goede communicatie plaatsvindt. We hebben ook een voorstel 
gedaan hoe de betrokkenheid van het Drechtstedenbestuur in hoger beroep verbeterd kan worden. We 
zouden graag willen dat we dat in ieder geval in de komende Carrousel Sociaal gaan bespreken. Ik 
hoop eigenlijk dat er voor die tijd ook nog een reactie komt van het DSB.  
De voorzitter: Dit verzoek dat u nu plaatst zal in ieder geval worden doorgestuurd richting de 
Agendacommissie. Uw vraag om een reactie vanuit het DSB is natuurlijk gehoord en genoteerd. Daar 
is de portefeuillehouder dan ook bij deze van op de hoogte.  
Ik kijk even of er nog andere vragen of opmerkingen zijn naar aanleiding van de ingekomen stukken. 
Dat is niet het geval.  
 
Besluit: De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
HAMERSTUKKEN 
 

6. Benoemen lid Auditcommissie 
De voorzitter: Hierbij is het voorstel om de heer Philippo met terugwerkende kracht tot 4 april 2019, het 
wordt steeds gekker juridisch wat hier allemaal kan in deze regio, te benoemen tot lid van de 
Auditcommissie namens de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Dat is abusievelijk niet eerder 
geagendeerd. Het is een hamerstuk maar als u daar nog een opmerking bij wilt plaatsen dan kan dat. Ik 
zie de heer Philippo die zelf graag een opmerking wil maken. Gaat uw gang. 
 
De heer Philippo: Dank voor het vertrouwen. Zeker nadat ik zo’n driekwart jaar under cover de 
controller, portefeuillehouder en de accountant van repliek heb kunnen dienen ten bate van de 
gemeenteraad van onze mooie gemeente Hardinxveld-Giessendam. Nogmaals mijn dank. 
De voorzitter: Heel goed. U ook dank zeg ik erbij. Zijn er nog anderen die hierover het woord willen 
voeren? Zo niet, dan stellen we dit agendapunt vast en dan feliciteer ik daarmee ook de heer Philippo. 
Er zijn geen stemverklaringen heb ik geconstateerd dus het is daarmee vastgesteld. 
 
Besluit: De Drechtraad besluit de heer R.W. Philippo met terugwerkende kracht tot 4 april 2019 te 
benoemen tot lid van de Auditcommissie namens de gemeente Hardinxveld-Giessendam 
 
 

7. Afscheid Regiogriffier 
De voorzitter: Dat is wel een bijzonder agendapunt zeg ik er meteen bij. Zeker voor iemand die zo’n 
lange staat van dienst heeft in overheidsland en ook zoveel betekend heeft voor onze Drechtsteden en 
onze Drechtraad is het natuurlijk buitengewoon jammer dat we dat afscheid, ik kijk ook af en toe naar 
links want daar zit ze voor mij, voor u is het misschien anders in beeld, natuurlijk eigenlijk het liefst in 
een volle kolkende zaal met Drechtraadsleden en andere geïnteresseerden zouden hebben gedaan. 
Maar dat is nu even niet mogelijk. Maar het is voor jou denk ik wel fijn dat er toch een aantal van jouw 
dierbare betrokkenen hier in de zaal aanwezig kunnen zijn en dat het toch ook een drukbezochte 
digitale Drechtraad vergadering is. Ik ga eerst het woord tot jou richten en daarna geef ik het woord aan 
de vicevoorzitter van de Drechtraad, Peter Boudewijn. Hij zal ook het woord tot jou richten. Dan hebben 
wij wat geschenken en dan wil je natuurlijk ook zelf nog iets zeggen tegen alle aanwezigen.  
Beste Joke, jij, de eerste Regiogriffier van Nederland, neemt afscheid. Er was veel animo voor deze 
mooie en unieke klus destijds. Maar de benoemingscommissie, onder leiding van mijn voorganger Arno 
Brok, vond jou, en terecht natuurlijk, de meest geschikte kandidaat. En dat heb je waar gemaakt. Je 
ging voortvarend, zoals Dordrecht je ook kende tijdens je jarenlange raadslidmaatschap, aan de slag 
om deze nieuwe functie vorm te geven. Dat moet niet altijd makkelijk zijn geweest denk ik, in een 
organisatie waarbij het duale denken en werken een feit was geworden. Daarvoor vielen de 
verantwoordelijkheid en de werkzaamheden voor de Drechtraad en alle daarbij behorende gremia 
onder verantwoordelijkheid van de regiosecretaris. 
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Maar met jouw komst was er dus iemand, jij, die specifiek voor de belangen van de Drechtraad en de 
Drechtraadsleden opkwam en waarmee ook rekening gehouden moest worden. Dat was een flinke 
omslag in denken, ook voor het hele Bureau Drechtsteden heb ik begrepen, en dat viel in die 
beginperiode misschien niet altijd mee. Niet voor jou maar ook niet voor hen om daar de ruimte en 
positie in te krijgen. Maar beste mensen, jullie kennen Joke, altijd positief gestemd. Het glas is eerder 
halfvol dan half leeg, het liefst nog ietsje meer dan half en je bent een volhouder pur sang. Zakelijk 
wanneer het moet maar het liefst mensen benaderen met je mooie vrolijke glimlach. Dat mag ook wel 
eens gezegd worden.  
 
Je bent echt een teamplayer altijd geweest. Onder het motto vele handen maken licht werk heb je veel 
voor elkaar gebokst. Natuurlijk werden er soms ook heftige discussies gevoerd maar als je iemand 
tegenover je hebt die er altijd iets van wil maken dan is de uitkomst natuurlijk altijd goed. Ik had het 
zojuist al even over het feit dat je een volhouder bent, dat blijkt ook uit de conditie die je hebt. Je fietst, 
je loopt, je zwemt, tal van andere sporten, alsof het niets is. In de Franse Alpen deed je zomaar even 
mee aan de loodzware, misschien wel de meest loodzware, lange afstand marathon van Europa. 
Alleen al van die zinnen uitspreken, ik ben niet zo sportief in die zin, word ik al bijna moe en jij doet dat 
allemaal maar. Joke, jij doet dat gewoon en ik was er natuurlijk niet bij maar ik kan me indenken dat je 
dat altijd met diezelfde glimlach en datzelfde enthousiasme hebt gedaan waarmee wij zo vertrouwd zijn. 
Maar even weer terug naar je werk als Regiogriffier, je hebt een geweldig netwerk opgebouwd. Met 
jouw Human Resources achtergrond weet je precies wie je aan tafel hebt en hoe je de harmonie kunt 
behouden.  
 
Je bent geen harde aanpakker maar je krijgt dingen op een harmonieuze wijze voor elkaar. Je hebt 
samen met de regiogriffie ook nog eens een keer een symposium georganiseerd voor twaalf en een 
half jaar Drechtraad, om dat te vieren, waarbij ook minister Plassterk aanwezig was om het feest luister 
bij te zetten. De lezingen tijdens die bijeenkomst gaven al aan dat de Drechtraad op een kruispunt 
stond en dat er een keuze gemaakt moest gaan worden over welke kant het op zou gaan. Die keuze 
wordt op dit moment natuurlijk verder ingevuld. Het zal voor jou misschien ook niet altijd makkelijk zijn 
geweest, dat zeg ik dan maar even op persoonlijke titel, om te werken met een voorzitter maar ook met 
anderen die op enig moment misschien net een andere koers voorstaan in die regionale 
samenwerkingen. Ik vind het toch heel knap dat jij hier altijd nuchter en zakelijk mee bent omgegaan. Ik 
heb daar heel veel waardering voor, ook voor alle contactmomenten die we de afgelopen bijna 
drieënhalf jaar hebben gehad.  
 
Beste mensen, er is natuurlijk ook nog oma Joke. Je bent stapelgek op de kleinkinderen. Elke vrijdag is 
jouw oppasdag. Daar kan niemand iets aan veranderen, en terecht. Joke, ik kom tot een afronding. Je 
had een hele lastige klus, het opbouwen van een regiogriffie waarvan het bestaansrecht nog af en toe 
ter sprake kwam. Dat moet niet altijd makkelijk zijn geweest. Ik wil je als voorzitter van de Drechtraad 
heel hartelijk bedanken voor al jouw inzet voor de regiogriffie, voor de Drechtsteden. We gaan je 
missen en we hopen jou en je mooie glimlach nog regelmatig tegen te komen. Ik wens je heel veel 
succes en plezier met alles wat komen gaat in de nieuwe fase. Ik heb begrepen dat je weer een studie 
gaat oppakken en dat je veel gaat doen op het gebied van sport, zowel zelf actief alsook in de 
organisatorische sfeer. Heel veel succes en plezier daarbij. Voordat ik je samen met iemand anders 
een mooi cadeau wil geven wil ik je die iemand anders het woord geven. Het woord is aan Peter 
Boudewijn als vicevoorzitter van de Drechtraad. Ga je gang Peter. 
 
De heer Boudewijn: Ja Joke, vanavond nemen we afscheid van je als Regiogriffier van de 
Drechtsteden. Het is, als ik goed geïnformeerd ben, je vierenvijftigste Drechtstedenavond die je 
bijwoont. Een respectabel aantal dat niet iedereen van ons meegemaakt heeft. Een bijzonder moment, 
want Joke, jij bent de eerste vaste Regiogriffier van de Drechtsteden geworden nadat Marcel van Dam 
als kwartiermaker de functie neergezet heeft en interim invulling door Ben Poiesz, steevast de heer 
Puis genoemd door de voorganger van de heer Kolff, de heer Brok. Het zal wel Fries zijn neem ik aan.  
 
Ben heeft in de opstartfase als interim griffier de weg voor jou gebaand waarbij jij de vaste Regiogriffier 
bent geworden vanaf 2014. Daar heb jij denk ik ook een hele mooie invulling aan gegeven samen met 
de regiogriffie ter ondersteuning van de Drechtraad. Tegelijkertijd moeten we ook constateren naar alle 
grote waarschijnlijkheid dat je ook de laatste vaste Regiogriffier van de Drechtsteden zult zijn vanwege 
de lopende besluitvorming over een andere manier van samenwerken in de Drechtsteden. De laatste 
periode van de regiogriffie gaan we ook weer invullen met een interim griffier, Els Boers. Het lijkt wel 
een raamvertelling.  
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Het is ook wel een wat bijzondere manier om van jou afscheid te nemen in een digitale setting. Een 
afscheidsborrel lukt helaas niet maar gelukkig hebben we voorafgaand aan deze Drechtraad nog wel 
iets kunnen organiseren met je, waar we volgens mij allemaal wel met plezier op terugkijken. Joke, ik 
heb jou intensief meegemaakt, met name vanaf 2018 toen ik voorzitter werd van de Agendacommissie, 
de Auditcommissie en de Werkgeverscommissie. Eerst in samenwerking met Arda en Margreet. Dat 
lijkt al heel ver achter ons te liggen maar zo lang is dat nog niet geleden. Later met Dorien en bij drukke 
periodes met René. Ik kan persoonlijk ook terugzien op een zeer fijne samenwerking. Altijd goed 
voorbereid, geen verrassingen, altijd vooruitlopend als er wat geregeld moet worden.  
 
Je weet heel goed hoe de politieke verhoudingen in de Drechtsteden liggen en je ging daar heel 
neutraal, professioneel en met respect mee om, zo heb ik dat aan jou gezien. Je had zeker je eigen 
mening maar die hield je vaak ook voor je. Dat is denk ik ook wat een Regiogriffier siert. Ook de 
Drechtraad, het DSB en lokale griffies hebben de goede ondersteuning door jou en je team 
ondervonden. Je bent ook altijd voor de mensen binnen de regiogriffie en daarbuiten opgekomen en 
daar heb je voor klaar gestaan. Ik denk dat dat ook jouw mensgerichtheid tekent en de mens Joke, die 
in jouw werk heel goed zichtbaar is en ook gevoeld is door alle mensen om jou heen. Ik denk ook dat ik 
daarom gerust kan stellen dat je ook een rolvoorbeeld bent geweest van het griffier zijn.  
 
Dienstverlenend en ondersteunend. Niets was je te veel, want ook op je oma-dag op vrijdag kreeg ik 
toch vaak wel reacties op mijn mails als ik ze stuurde. Dus dat was niet zozeer een heilige dag voor je. 
Je werk was echt wel je leven. Niets was je te veel. Je bleef ook rustig toen er stormen door de 
Drechtsteden gingen. Dat is op verschillende manieren gebeurd. Jij bleef gewoon rustig, je bleef staan, 
je bleef je ondersteuning verrichten. Die stormen zijn ook jou niet voorbij gegaan maar dat heeft uiterlijk 
niet zo veel met je gedaan. Dat is denk ik ook wel een compliment waard en ook mooi tekenend voor 
jouw rol als Griffier. Een aantal, de heer Kolff noemde het al, heeft jou ook leren kennen als een 
fanatiek sporter.  
 
Voor een marathon draai jij je hand niet om. Misschien moet ik zeggen draaide je je hand niet om want 
ik geloof dat de drempels nu wat hoger aan het worden zijn. Dat zal waarschijnlijk ook wel met je 
levensfase te maken hebben. Soms komen Drechtraadsleden jou ook tegen in oefenrondes in en om 
Dordt en wellicht dat dat ook nog wel eens plaats zal vinden. Die ontmoetingen zullen wellicht ook nog 
blijven bestaan. Als Drechtraad zullen we je ook gaan missen in meerdere opzichten, al heb ik er alle 
vertrouwen in dat Els, die het stokje over gaat nemen, daarbij ook een jou waardige opvolger zal zijn. 
Daar hebben we alle vertrouwen in. Els is hier ook aanwezig en zij is al lekker op stoom gekomen, 
daarbij ook ondersteund door Dorien.  
 
Je mag nu gaan genieten van je pensioen na een lange loopbaan in het Openbaar Bestuur in 
verschillende rollen. Namens de Drechtraad, de collega’s van de regiogriffie en het Bureau 
Drechtsteden wil ik je hartelijk bedanken voor je inzet voor de Drechtsteden. Ik denk dat wat we bereikt 
hebben in de Drechtsteden ook mede te danken is aan jouw inzet. Samen met de heer Kolff wil ik die 
dank ook omzetten in een gebaar, een tastbaar iets. Daar heb je zelf ook wel een suggestie voor 
gegeven maar de vraag zal zijn of dat aan je verwachtingen voldoet. Dat gaan we nu met elkaar 
bekijken.  
 
De voorzitter: Voor alle duidelijkheid, ik ga nu samen met de heer Boudewijn, op anderhalve meter 
afstand zeg ik daarbij, een cadeau overhandigen en een mooie bos bloemen namens de Drechtraad, 
namens het Drechtstedenbestuur en Bureau Drechtsteden aan Joke, onze Regiogriffier. Als u blijft 
kijken krijgt u dat als het goed is in beeld.  
 
Terwijl Joke geroerd is door het mooie schilderij dat ze aangeboden kreeg, ik hoop dat u er iets van 
meegekregen hebt anders moet u in maximaal groepjes van twee maar eens met haar afspreken om 
het schilderij te komen bewonderen. Ze heeft een prachtig schilderij gekregen en daar is ze zo te zien 
heel blij mee. Voordat ik Joke het woord geef nog even goed om te vermelden dat er ook nog een 
prachtig boeket bloemen staat van de D66 regiofractie. Er staat een prachtig boeket bloemen van het 
College of de gemeente Zwijndrecht. Er staat een heel mooi boeket van de Sociale Dienst. Er staat ook 
een heel mooi boeket, dat ga ik niet overhandigen, dat geef ik straks namens het College van 
Dordrecht en daarbij ook nog twee hele mooie boeken. Ik weet dat jij fan bent van het Dordrechts 
Museum en dat jij alle gidsen van het Dordrechts Museum ook hebt maar dit zijn twee nieuwe die je 
nog niet hebt. Die krijg je ook overhandigd namens het College van Dordrecht.  
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Ik denk dat je een bestelwagentje moet regelen. Dat wordt ingewikkeld maar je hebt een bus vol 
cadeaus en bloemen en dat komt je ook allemaal zeer toe. Ik zie overigens in de chat, om de digitale 
vergadering er ook nog maar even bij te halen, tal van felicitaties en woorden van dank in jouw richting, 
dus volgens mij is het breed gedragen dat iedereen jou veel lof toezwaait en heel veel dank toezegt. Ik 
wil jou graag het woord geven om de leden van de Drechtraad en het Drechtstedenbestuur toe te 
spreken. Ga je gang. 
 
De griffier: Ik ga een beetje draaien want ik zie dat ik een beetje een donker gezicht heb. Ik draai even 
naar het licht zodat mijn gezicht ook iets beter te zien is. Dank u wel voorzitter. Ik maak heel graag van 
de gelegenheid gebruik om ook nog wat te zeggen bij dit bijzondere afscheid. Het is natuurlijk een 
ander afscheid dan ik me een jaar geleden had kunnen voorstellen. De Drechtraad heeft een hele 
snelle leerschool gehad in het digitaal vergaderen en daar heb ik alle lof voor. Ik was vanavond ook 
enorm verrast. We hebben met een aantal mensen van Bureau Drechtsteden gegeten, met pizza’s, een 
voorafje en een toetje. Het was echt heel bijzonder, allemaal op anderhalve meter afstand 
georganiseerd zonder dat ik het wist. Het was echt heel leuk, waarvoor bedankt Dorien. Ik kijk terug op 
bijna zes jaar regiogriffie, waarbij ik allereerst met dankbaarheid terugdenk aan Arno Brok, de voorzitter 
van de Drechtraad, en aan de leden van de Werkgeverscommissie die in 2015 het avontuur van de 
regiogriffie met mij durfden aan te gaan. Ik dank hen voor het vertrouwen in mij. Dankbaarheid ook voor 
de fijne samenwerking met Arda de Klerk in de beginjaren en met Dorien Petersen in de afgelopen drie 
jaar voor hun toewijding en onvoorwaardelijke hulp en steun.  
 
Ook de samenwerking met Andrea Meijer en Margreet Boer, met Ada te Veldhuis en Mies Weller en 
natuurlijk de collega’s van Bureau Drechtsteden, die mij altijd scherp en alert hielden, heb ik als heel 
prettig ervaren. Dank ben ik ook verschuldigd aan de leden van de Werkgeverscommissie met de 
voorzitters Fred Loos en Peter Boudewijn en hun adviezen en steun. Het was een mooie reis die ik 
samen met de leden van de Drechtraad heb mogen maken. Een reis die mij samen met Fred en Peter, 
maar ook met Nelleke de Smoker, Chris Moorman, Marcel van Bijnen bracht langs onze eigen 
Drechtsteden. Maar ook in Zaanstad, Opmeer, Eemsmond, Brabantse Kempen, Wormerland, Krimpen 
aan den IJssel, Hoekse Waard en Binnenlandse Zaken, waar we voorlichting gaven over het 
Drechtstedenmodel. We hebben samen de hoogtijdagen van de Drechtsteden meegemaakt.  
 
Peter heeft het al genoemd, ik heb in totaal vierenvijftig Drechtstedendinsdagen meegemaakt en de 
groei meegemaakt van vijfenveertig leden naar negenenvijftig leden. En wat was het soms spannend. 
Zou het ingediende amendement het wel of niet halen? Zou de begroting worden aangenomen? 
Zouden de stemkastjes het wel doen? Ik mis nu al de sfeer en de aanwezigheid van de gezamenlijke 
maaltijden die we op de Drechtstedendinsdagen hebben gehad, bijvoorbeeld in Zwijndrecht en in 
Papendrecht. Die hebben we natuurlijk het afgelopen jaar allemaal moeten missen. 
 
Duidelijk is dat er na de rapporten van Berenschot en Deetman toch wel iets moest gebeuren. De 
maatschappij verandert en de Drechtsteden moeten mee veranderen. De tijd is daar nu, onder het 
nieuwe leiderschap van Wouter Kolff, helemaal rijp voor. Ik wil u allemaal oproepen om er iets moois 
van te maken en trots op zijn. Ik wens u allen een gezonde en zonnige toekomst toe binnen de 
Drechtsteden, met elkaar en in vertrouwen. Dank voor uw aanwezigheid allemaal, voor alle bloemen en 
alle cadeaus. Dat was het. Ik hoop u in de toekomst nog terug te zien.  
 
De voorzitter: Joke, ik weet dat niet iedereen de microfoon aan heeft staan maar ik hoor toch heel veel 
applaus in al die huiskamers en werkkamers bij iedereen thuis. 
De griffier: Ja, ik hoor het ook.  
De voorzitter: En ik zie heel veel berichten in de chat voorbijkomen die jou het allerbeste toewensen.  
De griffier: Ik zie het. Die ga ik thuis allemaal even na zitten lezen.  
De voorzitter: Donderdag is er nog een afscheid in kleiner comité dus je bent nog niet helemaal van 
ons af Joke. 
Beste mensen, ook aan dit agendapunt komt een eind.  
 

 
8. Rondvraag en sluiting 

De voorzitter: Ik kijk even rond of er iemand is die behoefte heeft om nog iets in de rondvraag mee te 
geven of te vragen. Dat is niet het geval. Dan rest mij niets anders dan u uit te nodigen voor de 
eerstvolgende Drechtstedendinsdag. Die is gepland op 2 maart 2021. Op dit moment is nog niet 
helemaal bekend of dat een digitale of een fysieke vergadering zal worden, maar ik vermoed, als we 
naar de persconferentie van de premier kijken, die ik nu niet heb gezien maar ik wist wel wat hij ging 
zeggen, dat dat toch een digitale vergadering gaat worden als ik er zo over nadenk.  
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Tegen die tijd zien we elkaar weer. Ik wens u in de tussentijd alle goeds toe. Sowieso alle goeds nog 
voor 2021. Hopelijk een bijzonder jaar voor onze regio Drechtsteden want die regio zal zeker hard 
werken aan de toekomst van onze inwoners, van onze bedrijven, van onze kennisinstellingen en aan 
de versterking op allerlei fronten van deze prachtige regio waar heel veel toekomstpotentie in zit. Daar 
zetten we, ondanks de gekke coronatijd, toch onze schouders onder. Wat mij betreft gaan we daar in 
2021 gestaag mee verder. Ik wens u ook veel gezondheid toe in de tussentijd, want het virus waar we 
mee te maken hebben blijft zeer grillig met een Britse variant die als een donkere wolk boven ons hoofd 
hangt. Houdt u zich alstublieft aan de maatregelen want het blijft ongelooflijk belangrijk om het virus in 
een hoekje te drukken. Dank voor uw aanwezigheid en uw betrokkenheid. Nogmaals, een bijzondere 
vergadering, met name in het teken van het afscheid van Joke. Ik sluit deze vergadering af. Ik wens u 
nog een fijne avond.  

 
 
 Dit verslag is ongewijzigd vastgesteld tijdens de Drechtraad van 2 maart 2021 


	Besluit verslag Drechtraad 12 jan 2021.pdf
	Vastgesteld Verslag Drechtraad 12 januari 2021.pdf
	Vastgesteld verslag van de openbare vergadering van de Drechtraad van 12 januari 2021 Locatie: Via MS Teams


