Meneer de voorzitter DSB leden
Leden van de Drechtraad
We nemen kennis van de jaarstukken 2020 een bijzonder jaar waarin we door de Tozo
ondersteuning konden bieden aan ondernemers
De pandemie heeft ons een nieuwe uitdaging opgeleverd waarin goed is geacteerd en
gehandeld .
De verbindingen die we sociaal en economisch hebben gelegd tonen de slag-en
daadkracht van de Drechtsteden
De situatie voor burgers en ondernemers blijft zorgelijk waarbij de komende jaren het
resultaat zal blijken, net als de voortgang Drechtsteden Nav de conferentie 27/10/2020.
De taakstelling is gehaald waarbij het historische trap op trap af en de daarbij
behorende discussies zijn afgesloten. De portefeuille houders zullen daar nog wel
levende herinneringen aan kunnen hebben zoals de discussies in Alblasserdam bv.
Met de veranderingen in het belastingsysteem is de creatieve oplossing binnen het
ingenieursbureau middels kortingen ingenieus ingeboekt voor deelnemende leden.
Akkoord dus.
In de burapkomen herkenbare elementen terug van de besluitvorming en de pandemie.
De interactieve manier van werken ( bij de SDD) rondom governance bv.
De transitie binnen de Drechtstedenis nu een voortschrijdend proces waarbij de
organisatie en de raden zich gaan plooien zo nemen wij nu ook kennis van de burap.
Mdv,
Het besluit rondom de primaire begroting is een document om de voortgang te
garanderen waarbij het budgetrecht lokaal terug bij de raden komt en het beslis recht
bij de colleges regionaal gevestigd gaat worden.
De verarming door de transitie is een perceptie die heel divers beschouwt wordt
Wie niet durft te veranderen is niet klaar voor de toekomst en dat is dan vooral de
boodschap naar colleges.
Burgers en stemgerechtigden klagen over de democratie, de helft komt slechts
stemmen en uit de helft van de stemmen +1 ( gechargeerd) kiest een college wat
daarna de beslissingen neemt in de regio en verbonden partijen. De stemverhouding is
dus een belangrijk punt waar binnen de Drechtraad al een consensus was gevonden.
Het was een verhouding die een afspiegeling vormde van de uitgebrachte stemmen .
Wij hopen dat die afspiegeling zich zo mag doorzetten en niet de afspiegeling is van
de meerderheid +1.
De perceptie naar de toekomst is vertrouwen met de gedachte dat na meerdere keren
kantelen het beginpunt wordt bereikt.
De samenwerking op de flanken is iets wat wij zien gebeuren en waar de provincie
positief aan meewerkt en ons graag ziet doen.
In de ontmoeting zit tenslotte de kracht want zo is de Drechtraad ook begonnen.
Met een inkoop model zoals we die nu starten middels DVO’s gaan we zien of we
onze kracht kunnen versterken en of raden beter vorm kunnen geven aan lokaal beleid.
Dit is in ieder geval de eerste stap van loslaten van de raden. Waarbij de risico’s op de
WMO en de sturing daarop voor ons een grote zorg zijn.

Hoe gaat U hier op sturen? Meer verbinding leggen met partners, inde zorg, de
corporaties, WMO adviesraden?
De taken van de SDD en extra personeel moeten wel in verhouding zijn met de
opbrengst daarvan.
Is hiervoor een garantie te geven? Het credo voor uitgaven moet meetbaar en
inzichtelijk blijven, smart dus en de resultaten moeten bij jaarstukken gemeld worden.
Deze begroting is niet beleidsarm maar dynamisch te noemen zeker binnen het proces
van de dynamiek van het construct.
Wij wensen het personeel een goede toekomst net als het sterke merk Drechtsteden
waar de Drechtraad haar steentje aan bij gedragen heeft .
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