
 

     
 
 
 

Concept verslag van de openbare vergadering van de Drechtraad van 5 oktober 
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1. Opening en vaststelling agenda 
De plaatsvervangend voorzitter: Volgens mijn klokje is het kwart over acht. Ik wil iedereen vragen 
microfoon en camera even uit te zetten totdat u in het daglicht mag komen. Kijk eens aan. Welkom. Uw 
voorzitter, de heer Kolff, is verhinderd. Zoals u wellicht vernomen heeft is hij gisteren opnieuw vader 
geworden. Ditmaal van een zoon. Namens u allen is er een attentie verstuurd naar het gezin Kolff. Daar 
zegt hij u allen hartelijk dank voor. Dat heeft hij inmiddels ontvangen. Dan weet u ook waarom ik 
vanavond als plaatsvervangend voorzitter de Drechtraad mag voorzitten.  
Een aantal mededelingen. Er zijn een aantal wijzigingen in de samenstelling van de Drechtraad. Dat zal 
u ook niet verbazen. Het aantal leden van onze Drechtraad is vermeerderd met één. Er zijn nu in totaal 
achtenvijftig leden van onze Drechtraad. Ik zou zeggen laten we het hierbij houden en zorgen dat we 
de zestig niet gaan halen voor het einde van het jaar.  
In Dordrecht heeft de fractie Beter voor Dordt zich opgesplitst en mevrouw Nijhof heeft een eigen fractie 
opgericht onder de naam Fractie Nijhof. Zij is in die hoedanigheid opnieuw aangewezen als lid van de 
Drechtraad met de heer Gundogdu als haar plaatsvervanger. Beiden zijn vanavond niet aanwezig.  
Voor de fractie Beter voor Dordt is nu de heer Schalken-den Hartog aangewezen namens de 
gemeenteraad van Dordrecht. Hij heeft geen plaatsvervanger.  
Welkom aan beide leden en het plaatsvervangend lid. Ik wens u veel succes in de resterende periode 
van de Drechtraad, ook namens de overige leden.  
De heer Stam, Alblasserdam, heeft vorige maand afscheid genomen als raadslid van Alblasserdam. Hij 
was plaatsvervangend lid van de Drechtraad en lid van de Agendacommissie. Als dank heeft hij 
daarvoor namens u ook een bloemetje ontvangen. Hij wordt niet vervangen.  
Er zijn enkele afzeggingen. Die zullen we straks, als we de lijst van aanwezigen langslopen, de revue 
laten passeren. Dat gaan we nu doen met het langslopen van de presentielijst. Ik wil u vragen om per 
gemeente camera en video aan te zetten, dan kunnen we dat snel doorlopen. Zoals gebruikelijk 
beginnen we met de gemeente Alblasserdam. De heer Brasser. 
De heer Brasser: Ja, aanwezig. 
De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel. De heer Van Krimpen. 
De heer Van Krimpen: Aanwezig. 
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Van ’t Zelfde. 
De heer Van ’t Zelfde: Aanwezig. 
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Dekker. 
De heer Dekker: Aanwezig.  
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Pardo Kruidenier. 
De heer Pardo Kruidenier: Aanwezig. 
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Sterrenburg. 
De heer Sterrenburg: Aanwezig. 
De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel. Dat gaat snel.  
De heer Sterrenburg: Een voltallig Alblasserdam. 
De plaatsvervangend voorzitter: Ja, dat was Alblasserdam. Dan gaan we naar de gemeente 
Dordrecht. Die hebben af kunnen kijken hoe de gemeente Alblasserdam het deed. Dat gaat net zo snel. 
De gemeente Dordrecht. Dan begin ik met de heer Van der Net. 
De heer Van der Net: Ik ben er. 
De plaatsvervangend voorzitter: Ja, welkom. De heer Van der Kruijff. 
De heer Van der Kruijff: Aanwezig. 
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Tiebosch. 
De heer Tiebosch: Aanwezig. 
De plaatsvervangend voorzitter: Mevrouw Kruger. 
Mevrouw Kruger: Aanwezig. 
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Veldaman. 
De heer Veldman: Aanwezig. 
De plaatsvervangend voorzitter: De heer van Leeuwen. Die is niet aanwezig. Zijn vervanger, 
mevrouw Rutten is ook niet aanwezig. De heer Portier. 
De heer Portier: Goedenavond. Aanwezig. 
De plaatsvervangend voorzitter: Mevrouw Stolk. 
De heer Wisker: Dit is zijn plaatsvervanger. 
De plaatsvervangend voorzitter: Ja, ik zie het. De heer Van Verk is niet aanwezig. Mevrouw Stevens 
als vervanger. Beiden niet aanwezig. Mevrouw Koene is afwezig. Mevrouw Jager is er niet en ook geen 
vervanger. De heer Schalken-den Hartog zag ik. 
De heer Schalken-den Hartog: Aanwezig. 

N. van Mourik                                  Regio Secretaris  
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De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar de gemeente Hardinxveld-
Giessendam. De heer Fijnekam. 
De heer Fijnekam: Aanwezig. 
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Van den Berg. 
De heer Van den Berg: Aanwezig. 
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Aan de Wiel. 
De heer Aan de Wiel: Aanwezig. 
De plaatsvervangend voorzitter: Mevrouw De Jager is afwezig. De heer Van den Bout is ook niet 
aanwezig, haar vervanger. De heer De Ruiter.  
De heer Van Zessen: Die is niet aanwezig maar wel de heer Van Zessen. 
De plaatsvervangend voorzitter: Ik zie het, welkom. En de heer Philippo. 
De heer Philippo: Aanwezig. 
De plaatsvervangend voorzitter: Ja hoor. Dan gaan we naar Hendrik-Ido-Ambacht. De heer 
Boudewijn is aanwezig maar is voorzitter. De heer Mol. 
De heer Mol: Aanwezig. 
De plaatsvervangend voorzitter: Mevrouw Van der Hee. 
Mevrouw Van der Hee: Aanwezig. 
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Ouwerkerk. 
De heer Ouwerkerk: Aanwezig. 
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Neijman. 
De heer Nijman: Aanwezig. 
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Van der Wulp.  
De heer Van der Wulp: Ik ben aanwezig. Wij waren wel op de hoogte van de afwezigheid van de heer 
Van Verk en mevrouw De Jager maar ik denk dat dat niet officieel via de griffie is verlopen. Als fractie 
waren we wel op de hoogte.  
De plaatsvervangend voorzitter: Dan klopt onze constatering. Dank. De heer Struik. 
De heer Struik: Aanwezig. 
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Scheurwater. 
De heer Scheurwater: Aanwezig. 
De plaatsvervangend voorzitter: Ja. Dat was Hendrik-Ido-Ambacht. Dan gaan we naar Papendrecht. 
De heer Stremler. Die is niet aanwezig. Mevrouw De Heer als vervanger is niet aanwezig. Mevrouw 
Middelkoop.  
Mevrouw Middelkoop: Aanwezig.  
De plaatsvervangend voorzitter: Mevrouw De Keizer. 
Mevrouw De Keizer: Aanwezig. 
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Van Erk.  
De heer Van Erk: Aanwezig. 
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Lammers.  
De heer Lammers: Aanwezig.  
De plaatsvervangend voorzitter: Mevrouw Van Es. 
Mevrouw Van Es: Aanwezig. 
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Kosten. 
De heer Kosten: Aanwezig.  
De plaatsvervangend voorzitter: Mevrouw Yildiz. 
Mevrouw Yildiz: Aanwezig. 
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Grimmius is niet aanwezig. Ook geen vervanger. Dan gaan 
we naar de gemeente Sliedrecht. De heer Visser. 
De heer Visser: U gaat snel. Aanwezig. Dank u wel. 
De plaatsvervangend voorzitter: De heer Blanken. 
De heer Blanken: Aanwezig. 
De plaatsvervangend voorzitter: Kunt u ook in beeld komen? Ja, dank u. De heer Dunsbergen is niet 
aanwezig. De heer Den Besten als vervanger is niet aanwezig. De heer Van der Plas of zijn vervanger 
de heer Torun. Zijn niet aanwezig. De heer Bijderwieden. 
De heer Bijderwieden: Aanwezig.  
De plaatsvervangend voorzitter: Dank u. De heer Jongeneel is niet aanwezig. De heer De Munck. 
De heer De Munck: Aanwezig.  
De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel. Dan gaan we naar Zwijndrecht. De heer Moorman. 
De heer Moorman: Aanwezig. 
De plaatsvervangend voorzitter: In stereo voor mij want hij zit fysiek ook naast mij. De heer Van 
Gemerden.  
De heer Van der Duijn: Ik ben in zijn plaats. 
De plaatsvervangend voorzitter: Ik zie het ja. De heer Van de Mheen is afwezig en ook zijn 
plaatsvervanger. De heer Kreukniet is er ook niet. Mevrouw Verspaandonk als vervanger is niet 
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aanwezig. Mevrouw Schipper is afwezig. De heer Hartmeijer of mevrouw Van der Linden. Ook niet. De 
heer Slotema. 
De heer Slotema: Aanwezig. 
De plaatsvervangend voorzitter: Dank u wel. En mevrouw Kroes is niet aanwezig. Dank u wel.  
Dan gaan we terug naar de agenda. Ik wil u vragen of u zich kunt vinden in de voorliggende agenda. Ik 
heb vanuit de voorzitters van de Carrousels begrepen dat de Carrousels ermee akkoord zijn gegaan 
een aantal stukken door te geleiden naar deze Drechtraad en dat het ook allemaal hamerstukken zullen 
zijn. Dan kunnen we daar vanavond besluiten over nemen. Wellicht dat daar nog stemverklaringen voor 
van toepassing zijn maar dat zal ik vragen. Kunt u zich zo vinden in de agenda? Als ik geen protest 
hoor dan ga ik ervan uit dat dat akkoord is. Dan gaan we naar het volgende agendapunt.  
 
Besluit: De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

 
2. Vragenkwartier 

De plaatsvervangend voorzitter: Er heeft zich vooraf niemand gemeld maar is er wellicht iemand die 
een vraag heeft? De heer Van Krimpen, u heeft het woord. 
De heer Van Krimpen: Dank u wel. De heer Flach maakte in de Carrousel Bestuur en Middelen gewag 
van een opzet waarbij Tozo vijf gebruikers zijn benaderd om hun welbevinden te controleren en daar 
begeleiding aan te geven mocht het slecht gaan. Zou het mogelijk zijn om verder terug te gaan in de 
Tozo regeling? Want juist de mensen die alleen maar gebruik konden maken van de Tozo één, dus 
niet meer van de twee, drie vier en vijf, hebben helemaal geen uitkering ontvangen en zitten misschien 
met dezelfde sores, zo niet erger, thuis. Is die cursus, die opzet heb ik begrepen, de begeleiding, ook 
voor die groep te realiseren? Ik denk dat dat voor de heer Heijkoop bestemd is.  
De plaatsvervangend voorzitter: De vraag is helder. Ik kijk even naar de leden van het DSB, de heer 
Heijkoop wellicht en anders misschien de heer Flach. De heer Heijkoop, u heeft het woord. 
Portefeuillehouder Heijkoop: Goedenavond. Beste leden van de Drechtraad, ik vind de kwestie van de 
heer Van Krimpen helemaal niet zo gek. We hebben inderdaad de ondersteuning richting ondernemers 
en flexwerkers, kleine ondernemers die gebruik hebben gemaakt van de Tozo vooral nu gericht op de 
Tozo vijf. Dat zijn eigenlijk de mensen die als het ware nog steeds op de zeef liggen waar het gaat over 
het niet zichzelf goed kunnen redden doordat er toch nog beperkingen zijn, wellicht net op hun 
vakgebied of om andere redenen. Ik kan me best voorstellen dat we misschien nog iets verder afpellen 
richting de eerdere Tozo’s en dat we nog eens een analyse gaan doen op het bestand om te kijken of 
daar ook nog inwoners uit onze regio bij zitten, flexwerkers, kleine ondernemers, die misschien ook 
ondersteuning kunnen gebruiken bij het vormgeven van een nieuwe toekomst of met 
schuldenproblematiek te maken hebben. Dit is even een eerste reactie. Ik hoop dat het voor de heer 
Van Krimpen voldoende is dat ik met de directie van de Dienst ga bespreken of we die analyse kunnen 
maken en of er wellicht meer mensen dan alleen de mensen die vallen onder Tozo nummer vijf kunnen 
ondersteunen bij hun toekomst, met name waar het gaat over bestaanszekerheid, schulden en 
inkomstenproblematiek.  
De heer Van Krimpen: Ik ben erg blij met uw antwoord. Ik hoor graag wat de uitkomst is.  
De plaatsvervangend voorzitter: De toezegging heeft u in ieder geval, de heer Van Krimpen. Dank 
aan de heer Heijkoop voor de beantwoording. Zijn er nog andere vragen voor het vragenkwartier? Dat 
is niet het geval. Dan gaan we naar het volgende agendapunt. 

 
 
3. Mededelingen 

De plaatsvervangend voorzitter: Ik weet niet of er iemand is die een mededeling wil doen in de 
Drechtraad? Dat is niet het geval. Ik heb nog een mededeling en daar zal ik aan het einde bij de 
rondvraag ook nog op terugkomen. Mevrouw Boers als interim regiogriffier zal aan het einde van deze 
week stoppen als interim griffier. De griffier van Dordrecht, mevrouw Wepster is plaatsvervangend 
regiogriffier en zij zal dan ook optreden als plaatsvervanger voor de laatste Drechtstedendinsdag van 7 
december. Daar zal ik straks ook nog even op terugkomen.  

 
4. Vaststellen concept-verslag Drechtraad van 6 juli 2021 

De plaatsvervangend voorzitter: Er zijn geen opmerkingen vooraf binnengekomen maar wellicht dat 
er nog een nagekomen opmerking is. Daar geef ik graag de gelegenheid voor als die er zijn. Ik heb de 
indruk dat dat niet het geval is. Dan zijn ze ook in dank vastgesteld door de Drechtraad. 
 
Besluit: Het verslag van de Drechtraad van 6 juli 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

 
5. Lijst ingekomen stukken 



       Concept verslag openbare vergadering Drechtraad d.d. 5 oktober 2021 

pagina 5 
 

De plaatsvervangend voorzitter: Heeft iemand een opmerking over één van de onderwerpen op deze 
lijst? Er zijn ook geen opmerkingen vooraf binnengekomen. Ik zie nu ook geen opmerkingen 
binnenkomen. Dan is de lijst hiermee vastgesteld. 
 
Besluit: De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 
 
 De plaatsvervangend voorzitter: Dan gaan we beginnen aan een aantal hamerstukken. 
 
 HAMERSTUKKKEN 
 
6. Auditplan 2021      

De plaatsvervangend voorzitter: Dat is voor de controle van dit jaar. U heeft daar ook het advies van 
de Auditcommissie bij aangetroffen, die positief adviseert. Ik wil vragen of hier nog behoefte is aan een 
stemverklaring? Dat is niet het geval. Dan constateer ik dat u kunt instemmen met dit voorstel, 
waarvoor dank.  
 
Besluit: Het auditplan 2021 wordt vastgesteld. 
 

 
7. Controleprotocol 2021 

De plaatsvervangend voorzitter: Dit is ook een financieel punt. Ook hierover heeft de Auditcommissie 
een positief advies gegeven. Zijn hiervoor nog stemverklaringen? Dat is ook niet het geval. Dan 
constateer ik dat u ook met dit voorstel in kunt stemmen. Ik kijk even rond maar er is geen hamer. Maar 
dat kunnen we ook zo doen, zonder hamerslag.  
 
Besluit: Het controleprotocol 2021 wordt vastgesteld. 
 

 
8. Wijziging primaire begroting 2022 en meerjarenraming 

De plaatsvervangend voorzitter: De wijziging betreft de uitvoering van de participatieplekken die 
verschuiven van de centrale regeling Sociale Dienst naar de gemeenten, voortzetting van de projecten 
handhaving en de steunmaatregelen Corona voor het jaar 2022. Daar heeft u in de Carrousel over 
gesproken, als hamerstuk bestempeld en de laatste technische vragen zijn zojuist ook nog voor de 
Drechtraad beantwoord. Zijn er nog stemverklaringen voor dit voorstel? Dat is niet het geval. Dan 
constateer ik dat u hiermee in kunt stemmen en is de wijziging vastgesteld.  
 
Besluit:  
1. Er wort akkoord gegaan met het actualiseren van de primaire begroting 2022 en de 

meerjarenraming tot en met 2025 in verband met: 
- Uitvoering participatieplekken van de Sociale Dienst Drechtsteden naar de gemeenten 
- Voortzetten projecten handhaving (LSI en vermogen in het buitenland) 
- Steunmaatregel Corona in 2022 cf. beleidsagenda 2022. 

2. De geactualiseerde begroting 2022 wordt vastgesteld. 
3. De gemeentelijke bijdragen voor 2022 worden vastgesteld. 
4. Er is kennis genomen van de meerjarenraming 2023 tot en met 2025. 

 
 

9. Kapitaalstoring IQ 
De plaatsvervangend voorzitter: Dit betreft een aanvulling van het fonds met 
vierhonderdzesentwintigduizend achthonderdzesenveertig Euro. Dat heeft u ook in de Carrousel 
besproken. Zijn hiervoor nog stemverklaringen? Dat is niet het geval. Dan constateer ik dat u ook met 
dit voorstel in kunt stemmen. 
 
Besluit: Er wordt akkoord gegaan met een aanvullende kapitaalstorting van 
vierhonderdzesentwintigduizend achthonderdzesenveertig Euro in Innovation Quarter. 
 

 
10. Wijziging Verordening Werk en Inkomen 

De plaatsvervangend voorzitter: De wijziging Verordening Werk en Inkomen in relatie tot de 
participatieplekken die verschuiven naar lokaal. Zijn hiervoor nog stemverklaringen? Dat is niet het 
geval. Dan constateer ik ook dat hiermee ingestemd wordt.  
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Besluit:  
De gewijzigde Verordening werk en inkomen Drechtsteden met ingang van 1 januari 2022 wordt 
vastgesteld, onder intrekking van de voorgaande versie van deze verordening, zoals vastgesteld op 3 
december 2019.  
Aan de Verordening werk en inkomen wordt het volgende artikel toegevoegd:  

Artikel 2.19 Participatieplekken 
1. Het college organiseert een aanbod van participatieplekken in de gemeente waar inwoners 

onder begeleiding vrijwillige additionele activiteiten uitvoeren, gericht op participatie in de 
samenleving. 

2. De participatieplekken zijn (onder meer) toegankelijk voor inwoners van de Drechtsteden met 
een bijstandsuitkering waarvan de Sociale Dienst Drechtsteden inschat dat zij daarop 
aangewezen zijn. 

 
  
11. Actualisatie Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuningen wijziging 

Verordening Wmo 
De plaatsvervangend voorzitter: De verordening is aangepast en vervangt de oude verordening. Dit 
voorstel is reeds in juni in de Carrousel Sociaal aan de orde geweest. Er zijn ondertussen wat 
ontwikkelingen geweest, onder andere het proces voldoende inkoop van de huishoudelijke 
ondersteuning is om diverse redenen gestopt. Het huidige contract voor de huishoudelijke 
ondersteuning wordt met een jaar verlengd tot 1 januari 2023. Daar heeft u ook een 
raadsinformatiebrief over ontvangen. Het voorstel heeft u ook in de Carrousel besproken. Dit voorstel is 
ook aan het volgende voorstel gekoppeld, maar laten we eerst dit voorstel doen. Heeft u nog een 
stemverklaring bij dit voorstel? Dat is niet het geval. Dan constateer ik dat u hiermee in kunt stemmen.  
Het volgende voorstel is hieraan gekoppeld. 
 
Besluit: De gewijzigde Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning 
Drechtsteden met ingang van 1 januari 2022 wordt vastgesteld, onder intrekking van de voorgaande 
versie van deze verordening, zoals vastgesteld op 1 december 2020. 
 
 

12. Wijziging aangepaste Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning 
De plaatsvervangend voorzitter: De wijziging houdt in dat het aparte PGB tarief niet geschrapt gaat 
worden. In feite is dit een reparatie op het voorgaande voorstel. Zijn hiervoor nog stemverklaringen van 
toepassing? Dat is ook niet het geval. Ik constateer dat u ook hiermee in kunt stemmen.  
 
Besluit: Het wijzigingsbesluit op de reeds voorgelegde gewijzigde Verordening maatwerkvoorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden met ingang van 1 januari 2022 wordt vastgesteld. 
 
 

14. Kostenverdeelsysteem 
De plaatsvervangend voorzitter: Dan ben ik toe aan het financieel kader voor de 
kostenverdeelsystematiek. Er zijn een aantal verdeelsleutels in uitgewerkt en aangepast op de 
inkomensregeling, de arbeidsparticipatie, de Wet Inburgering, de schuldhulpverlening en overige 
diensten. En ook de apparaatskostentoewijzing aan de diensten. En vervolgens de verdeling naar de 
gemeenten op basis van deze verdeelsleutels met een ingroeiperiode van vier jaar, te beginnen bij 
2023. Dat heeft u in de Carrousel ook als hamerstuk bestempeld maar mogelijk zijn er nog 
stemverklaringen. Dat is niet het geval. Dan constateer ik dat u ook met dit voorstel in kunt stemmen.  
 
Besluit: 
1. De volgende verdeelsleutels per dienst worden vastgesteld: 

- Inkomensregelingen: Verhoudingen inkomsten BUIG 
- Arbeidsparticipatie: 3-jarig gemiddeld aantal bijstandsontvangers 
- Wet Inburgering:  aantal inburgeringsplichtigen 
- Schuldhulpverlening: aantal cliënten in schuldhulpverlening 
- Overige diensten:  doorbelasting van werkelijke kosten 

2. Vastgesteld wordt de apparaatskosten (uitvoeringskosten en overhead) toe te wijzen aan diensten 
en die vervolgens te vedelen naar gemeenten op basis van de hierboven genoemde 
verdeelsleutels. 

3. Vastgesteld wordt een ingroeiperiode van vier jaar, te beginnen in 2023. 
 
 

15. Rondvraag en sluiting 
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De plaatsvervangend voorzitter: Dan ben ik toe aan de rondvraag als u dat ook bent. Ik zal vragen of 
iemand nog iets voor de rondvraag heeft. Dat is niet het geval. U bent erg stil vanavond maar dat geeft 
niet. Ik had net al even aangegeven dat de volgende Drechtstedendinsdag  
Ik hoor iemand. De heer Ouwerkerk, ik was te snel. 
De heer Ouwerkerk: Ik moet lachen omdat iedereen stil is. Ik ben ook met stomheid geslagen maar er 
zijn in ieder geval heel veel mooie besluiten genomen, dus we kunnen weer fris verder het komende 
jaar. Dank u wel. 
De plaatsvervangend voorzitter: Ja, er zijn wel eens Drechtraadvergaderingen geweest waarin we 
minder besluiten genomen hebben maar we soms wat meer discussie hadden inderdaad.  
Een heer: We kunnen door naar volgend jaar maar zonder deze Drechtraad helaas. 
De plaatsvervangend voorzitter: Ja, maar zover zijn we nog niet want we hopen op 7 december nog 
de volgende Drechtstedendinsdag te hebben met ook een Drechtraadvergadering. Dat zal in het teken 
staan van de afronding en de afsluiting van de Drechtraad. Die Drechtstedendinsdag zal fysiek in 
Landvast gehouden worden. Daar kunt u vast rekening mee houden. Tevens goed denk ik om ook 2 
november in uw agenda te noteren als u dat niet gedaan heeft. Dan zal de eerste kwartaalbijeenkomst 
zijn vooruitlopend op de structuur die we vanaf 1 januari zullen hanteren. Die is ook fysiek gepland. Ik 
moet even in mijn geheugen graven waar dat is. Dat is volgens mij in het Energiehuis in Dordrecht.  
Dan noemde ik net bij de mededelingen dat we iets eerder dan gepland afscheid gaan nemen van 
onze regiogriffier Els Boers. Ik wil toch nog wat woorden op dit moment aan Els wijden. Els, je bent in 
een lastige en roerige tijd ingestapt. We moesten digitaal vergaderen en we zitten midden in de 
transitie van de GRD. Dat wist je ook bij de start. Dit gaat uiteindelijk leiden tot het afscheid nemen van 
de Drechtraad. Je hebt je werk hier naar beste eer en geweten uitgevoerd is mijn constatering. Je hebt 
zelfs het initiatief genomen, en dat is denk ik een beetje een tipje van de sluier oplichten maar dat is 
ook wel goed, om een boek te schrijven over de Drechtraad met input van een aantal mensen die 
geïnterviewd zijn, zodat de Drechtraad niet vergeten gaat worden. Ik houd me in ieder geval alvast 
aanbevolen voor een eerste exemplaar maar dat zal waarschijnlijk een digitaal exemplaar worden. In 
de stijl van het digitaal vergaderen van de laatste tijd is dat denk ik ook wel een mooi passend iets. Je 
hebt aangegeven dat je hierna wat rust gaat nemen en verder kijkt wat voor mooie klussen er op je pad 
gaan komen. Ik ben er zeker van overtuigd dat er iets moois voor je voorbij zal komen. Ik vind het mooi 
om te zien dat je er zo relaxed in staat en een ontspannen levenshouding hierin laat zien. Ik wens je 
namens de Drechtraad veel succes en plezier in je verdere werk en je leven en nogmaals dank voor 
alles. Dit is natuurlijk geen optimale manier om afscheid van elkaar te nemen, al zit je wel fysiek in 
dezelfde ruimte. Ik wil je in ieder geval uitnodigen om 7 december bij het afscheid van de Drechtraad in 
Landvast aanwezig te zijn. Ik hoop je dan daar ook te ontmoeten. Ik wil je nu alvast namens de 
Drechtraad een bos bloemen overhandigen. Ik heb wat ondersteuning van Clark die volgens mij gaat 
toveren dat jullie dat van achter jullie beeldscherm allemaal ook kunnen zien. Zoals gezegd hopen we 
dit op een fysieke manier op 7 december te kunnen vervolgen.  
Hiermee ben ik aan het einde van de Drechtraad gekomen. Ik had al in de rondvraag de kans gegeven 
maar als er alsnog een nagekomen vraag is dan wil ik daar graag de ruimte voor geven.  
Applaus voor Els ja.  
De regiogriffier: Dank jullie wel dat ik jullie interim regiogriffier mocht zijn. Dank, het was heel boeiend.  
De plaatsvervangend voorzitter: Ik wil een ieder bedanken voor zijn of haar aanwezigheid. U heeft 
niet veel het woord gevoerd maar wel uiteindelijk belangrijke besluiten genomen die onze burgers 
zeker aangaan, dus laten we niet het gevoel hebben van waarom waren we bij elkaar. Er zijn een 
aantal belangrijke besluiten genomen Dit zal één van de laatste keren zijn dat we als Drechtraad 
vergelijkbare besluiten nemen. Vanaf 1 januari zal dit in zevenvoud moeten gaan gebeuren in de lokale 
raden. Op de kwartaalbijeenkomsten hoop ik dat we elkaar blijven ontmoeten want de regionale 
samenwerking is belangrijk en blijft belangrijk. En ook de onderlinge contacten als raden zijn daar 
essentieel in, dus ik hoop u op 2 november zeker allemaal te ontmoeten.  
Ik wens u voor nu een fijne avond. Tot ziens.  
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