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1. Opening en vaststellen concept-agenda van de Drechtraad van 7 december 2021
De voorzitter: Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom bij deze Drechtraadavond. Het is acht uur. Ik 
wacht nog even een paar minuutjes om te kijken of er nog wat meer mensen binnenkomen en dan 
gaan we zo meteen beginnen. Ik hoop dat u nog even wilt wachten. 
Goedenavond beste mensen, leden van de Drechtraad, leden van het Drechtstedenbestuur en andere 
aanwezigen heel hartelijk welkom bij deze toch wel bijzondere avond. We hadden natuurlijk met elkaar 
gehoopt dat we elkaar deze avond echt zouden kunnen ontmoeten en dat we ook een mooie 
bijeenkomst om de vergadering heen met elkaar zouden hebben maar dat is helaas niet mogelijk 
vanwege de ontwikkelingen van het coronavirus. Toch fijn dat we deze avond met elkaar kunnen 
beleven via de digitale weg. Gelukkig zullen we elkaar, en dat is een feit, ook nog regelmatig gaan 
ontmoeten en hopelijk is dat ook snel weer fysiek mogelijk. Nogmaals allemaal welkom. De vergadering 
is hiermee geopend. 
We hebben straks een bijzonder gedeelte, waarin een aantal toespraken zal worden gehouden ter 
gelegenheid van de laatste echte Drechtraadvergadering die plaatsvindt. Maar voordien hebben we nog 
een echte inhoudelijke agenda. Zoals u gewend bent gaan we nu natuurlijk ook eerst kijken en 
inventariseren wie er allemaal wel en niet zijn. 
Ik heb een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw De Jager-Volker, namens de Partij van de 
Arbeid Hardinxveld-Giessendam lid van de Drechtraad. Zij is een aantal keren afwezig geweest wegens 
haar gezondheid maar we hebben ook bericht ontvangen van haarzelf dat afgelopen 22 november haar 
echtgenoot is overleden. We hebben aan haar gevraagd of zij het op prijs stelde dat ik daar wat 
aandacht aan schenk en dat stelt zij zeer op prijs. We hebben een kaart naar haar verzonden namens u 
allemaal. We wensen mevrouw De Jager natuurlijk heel veel sterkte toe in deze moeilijke periode. Zij 
wordt vanavond vervangen door de heer Van den Bout. 
Verder heb ik een bericht van verhindering ontvangen van mevrouw De Keizer van de VVD 
Papendrecht. Zij zal worden vervangen door mevrouw Bokma. 
En mevrouw Schipper van D66 Zwijndrecht zal niet worden vervangen. 
Verder een afmelding van de heer Bijderwieden van de VVD Sliedrecht. Ik heb niet gehoord of hij wordt 
vervangen. Dat zal zo meteen wellicht blijken. 
De heer Van der Wulp namens de Partij van de Arbeid uit Hendrik-Ido-Ambacht heeft zich afgemeld 
wegens ziekte en wordt niet vervangen. 
De heer Schalken van Beter voor Dordt is afwezig en wordt ook niet vervangen. 
Ik heb zojuist op de valreep nog een afmelding ontvangen van mevrouw Koene van Gewoon Dordt. Zij 
wordt ook niet vervangen. 
Dan gaan we door naar de presentielijst die ik ga aflopen. Ik wil u vragen als u bijna aan de beurt bent, 
we gaan de gemeenten op alfabetische volgorde af, om even in beeld te komen en uw geluid aan te 
zetten. Dan kunt u aangeven dat u present bent. Ik begin bij de leden uit Alblasserdam. De eerste die ik 
even wil controleren of die er is, is de heer Brasser. Die is er niet helaas. Dan de heer Van Krimpen, die 
zie ik al in beeld.
De heer Van Krimpen: Aanwezig.
De voorzitter: Hartelijk welkom. De heer Van ’t Zelfde zie ik ook in beeld. Ik hoor u niet maar ik zie u 
wel. Dan de heer Pardo Kruidenier, die heb ik ook al gezien.
De heer Pardo Kruidenier: Ja, u hoort mij en u ziet mij. 
De voorzitter: Jazeker, met een prachtig plaatje op de achtergrond. Heel goed. Dan de heer Dekker, 
die heb ik ook al gezien.
De heer Dekker: Goedenavond. 
De voorzitter: Heel fijn, welkom. Dan de heer Sterrenburg, die heb ik ook gezien.
De heer Sterrenburg: Ja, goedenavond. 
De voorzitter: Goedenavond. Alblasserdam is aanwezig. Dan gaan we naar Dordrecht. Mevrouw 
Nijhof. Mevrouw Nijhof is er niet. Dan de heer Van der Net van de VVD.
De heer Van der Net: En er is beeld. Ik ben er wel. 
De voorzitter: Ja, ik zie u. Hartelijk welkom. De heer Van der Kruijff. 
De heer Van der Kruijff: Aanwezig. 
De voorzitter: Ik zie u ook. Welkom. Dan de heer Tiebosch. 
De heer Tiebosch: Present.
De voorzitter: Heel goed. Dan gaan we naar mevrouw Kruger, Groen Links.
Mevrouw Kruger: Aanwezig, goedenavond.
De voorzitter: Goedenavond. De heer Veldman. 
De heer Veldman: Aanwezig. 
De voorzitter: Ja, ik hoor u en ik zie u nu ook. Dan gaan we kijken of de heer Van Leeuwen er is van 
de PVV. Die is er niet. Ik zie hem ook niet in de lijst staan. Dan de heer Portier, SP.
De heer Portier: Aanwezig, goedenavond.
De voorzitter: Ja, goedenavond. Mevrouw Stolk van de VSP. 
De heer Wisker: Die wordt vervangen door de heer Wisker. 
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De voorzitter: Hartelijk welkom de heer Wisker. Dan de heer Van Verk. Die zie ik al weer een tijdje in 
de bergen zitten.
De heer Van Verk: Goedenavond.
De voorzitter: Goedenavond. Mevrouw Koene is afwezig. Dan kijk ik tot slot of mevrouw Jager er is. 
Die is afwezig. Dan gaan we door naar Hardinxveld-Giessendam. Dan kijk ik of de heer Fijnekam 
aanwezig is. Die zie ik in beeld. 
De heer Fijnekam: Jazeker, dank u wel.
De voorzitter: Hartelijk welkom. De heer Van den Berg. 
De heer Van den Berg: Die is er ook.
De voorzitter: Ja, u was één van de eersten. Dan heb ik twee afmeldingen. Dan ga ik door naar de 
heer De Ruiter.
De heer Van Zessen: Die is niet aanwezig maar Timon van Zessen vervangt hem.
De voorzitter: Ik zie het ja. Ook hartelijk welkom. En tot slot de heer Philippo, die heb ik ook al gezien. 
De heer Philippo: Ja goedenavond, ik ben aanwezig.
De voorzitter: Goedenavond. Hartelijk welkom. Dan gaan we naar Hendrik-Ido-Ambacht. Daar zit, als 
ik het goed heb, in quarantaine zeg ik daarbij, de heer Boudewijn.
De heer Boudewijn: Ja, aanwezig.
De voorzitter: Hartelijk welkom. Het gaat goed met u, de heer Boudewijn?
De heer Boudewijn: Ja, het gaat goed. Ik ben gezond maar één van de huisgenoten is positief getest. 
De voorzitter: Het blijft oppassen. 
De heer Boudewijn: Ja, zeker weten.
De voorzitter: Sterkte daar. Dan de heer Mol. Die is er niet. Mevrouw Van der Hee-Pasterkamp, die 
heb ik gezien.
Mevrouw Van der Hee: Ja, ik ben er.
De voorzitter: Hartelijk welkom. De heer Ouwerkerk heb ik ook gezien. 
De heer Ouwerkerk: Salut. De heer Mol zit in een andere vergadering. 
De voorzitter: Oké, daar wordt ook aan gewerkt zie ik. Mevrouw Gommans. 
Mevrouw Gommans: Ja, goedenavond.
De voorzitter: Goedenavond. Ik zie u en ik hoor u. De heer Struik. 
De heer Struik: Aanwezig. Goedenavond.
De voorzitter: Goedenavond. De heer Scheurwater zie ik niet in het lijstje staan. En tot slot de heer 
Doevendans. Die is er ook niet. Dan gaan we door naar Papendrecht. Dan kijk ik even of de heer 
Stremler aanwezig is. Dat is niet het geval. Dan mevrouw Middelkoop. 
Mevrouw Middelkoop: Aanwezig.
De voorzitter: Ja, ik hoor u. Hartelijk welkom. De heer Van Erk. 
De heer Van Erk: Aanwezig.
De voorzitter: Hartelijk welkom. De heer Lammers heb ik ook al gezien.
De heer Lammers: Aanwezig.
De voorzitter: Welkom. Mevrouw Van Es, bij de kerstboom.
Mevrouw Van Es: Aanwezig. Goedenavond.
De voorzitter: Hartelijk welkom. De heer Kosten. 
De heer Kosten: Aanwezig.
De voorzitter: Ja, ik zie u. Mevrouw Yildiz. 
Mevrouw Yildiz: Aanwezig.
De voorzitter: Hartelijk welkom. En de heer Grimmius. 
Mevrouw Kruger: De heer Grimmius is niet aanwezig.
De voorzitter: De heer Grimmius is niet aanwezig maar we hebben goed nieuws, de heer Stremler is 
wel aanwezig. U bent binnen. Ik zie u.
De heer Stremler: Ja, pas een paar seconden.
De voorzitter: Hartelijk welkom. Het geluid mag uit, de heer Stremler. Dan gaan we door naar 
Sliedrecht. Als het goed is hebben we dan verbinding met de heer Visser. 
De heer Visser: Aanwezig.
De voorzitter: Ja, ik zie u. Welkom. De heer Blanken.
De heer Blanken: Goedenavond. Aanwezig.
De voorzitter: Goedenavond. Ik zie u ook. Welkom. Dan de heer Dunsbergen. 
De heer Dunsbergen: Goedenavond. Ik ben er ook.
De voorzitter: Goedenavond. Luid en duidelijk. De heer Van der Plas. Die is er niet. De heer 
Bijderwieden had zich afgemeld. Dan hebben we nog de heer Jongeneel. Die is er niet. En de heer De 
Munck.
De heer De Munck: Goedenavond. Aanwezig.
De voorzitter: Ja, goedenavond. Ik zie u. Hartelijk welkom. Dan komen we bij Zwijndrecht. De eerste 
die ik dan in beeld zou willen hebben zit hier bij mij in deze ruimte. Dat is de heer Moorman. 
De heer Moorman: Ik zal mij even laten zien. 
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De voorzitter: Ik zie u. Hij is er echt. Welkom. Dan gaan we naar de heer Van Gemerden. 
De heer Van Gemerden: Aanwezig. 
De voorzitter: Ik zie u ook. Luid en duidelijk. Welkom. De heer Van de Mheen. 
De heer Van de Mheen: Goedenavond.
De voorzitter: Goedenavond. Hartelijk welkom. De heer Kreukniet. Die is er niet. Mevrouw Schipper is 
afwezig. Dan hebben we de heer Hartmeijer als het goed is. Die is er ook niet. De heer Slotema. Heeft 
iemand de heer Slotema gezien? Die is er niet. En mevrouw Kroes. Mevrouw Kroes is er niet. Dan 
hebben we de inventarisatie gehad. Als het goed is, is er ook meegeschreven door onze ondersteuning 
die nu precies weet hoeveel stemmen er zijn en hoeveel stemmen er moeten worden uitgebracht voor 
een meerderheid. Ik wil u allemaal hartelijk danken voor het meewerken aan deze toch wel intensieve 
klus om de inventarisatie te maken. Dat is toch weer redelijk soepel gegaan. 
Ik kijk even of we de agenda zoals die voorligt zo kunnen vaststellen. Ik heb begrepen dat er een motie 
Vreemd aan de orde van de dag wordt ingediend, onder andere door de Partij van de Arbeid fractie. 
Maar ook CDA, Onafhankelijk Papendrecht en GroenLinks hebben erop meegetekend. En ik begreep 
ook D66/Philippo/VSP. Ik zie in ieder geval een hand van de heer Mol. Gaat uw gang.
De heer Mol: Dat klopt. Ik ben een beetje laat binnengekomen maar ik sta op de lijst van Hendrik-Ido-
Ambacht. 
De voorzitter: Kijk eens even. Ja, we gaan u eraan toevoegen. Hartelijk welkom de heer Mol. Ik kijk 
even naar de heer Van Krimpen. U gaat de motie toelichten denk ik. De heer Mol mag het handje 
omlaag doen. Dan geef ik even het woord aan de heer Van Krimpen om de motie toe te lichten. Gaat 
uw gang.
De heer Van Krimpen: Wilt u die nu al toegelicht hebben? 
De voorzitter: Misschien even om hem in te dienen. Dan weten we zeker dat hij er is en dat we het 
over dezelfde motie hebben. Dan gaan we hem straks behandelen. 
De heer Van Krimpen: Ja, we hebben het over een motie Vreemd aan de orde van de dag betreffende 
giftgrens Bijstand omhoog. Hij wordt ingediend namens PvdA, CDA, Onafhankelijk Papendrecht, 
GroenLinks en de groep D66/Philippo/VSP. Dus u was goed ingelicht. Ik zal tijdens de behandeling 
inhoudelijk erop ingaan. In het heel kort gaat het erom te bereiken dat binnen de Drechtsteden een 
giftvrije grens komt van twaalfhonderd Euro per jaar. Tot zover.
De voorzitter: Dank u wel. Daarmee is de motie ingediend en maakt hij onderdeel uit van de 
beraadslagingen. Mijn voorstel zou zijn om hem na agendapunt zes, na de Burap, op de agenda te 
zetten, voorafgaand aan de, laat ik maar zeggen, toespraken rondom de laatste 
Drechtraadvergadering. Dus na agendapunt zes zullen we hem invoegen de heer van Krimpen. 
De hee Van Krimpen: Ja hoor.
De voorzitter: Dank. Dan stellen we de agenda verder zo vast. Ik kijk even rond of daar nog 
opmerkingen of vragen bij zijn. Dat is niet het geval. Dan stel ik de agenda vast.

Besluit: De agenda wordt vastgesteld met de genoemde toevoeging.

2. Mededelingen
De voorzitter: Ik heb zelf verder geen mededelingen. Ik kijk even naar de plaatsvervangend griffier, die 
ook niet. Dan kijk ik even in de chat. Als er iemand is die een mededeling heeft dan gelieve dat even 
aan te geven in de chatfunctie van de vergadering. Dat is niet het geval. 

3. Vaststelleng concept-verslag Drechtraad van 6 oktober 2021
De voorzitter: Er zijn geen opmerkingen over het verslag ontvangen. Ik kijk even rond of iemand daar 
vragen of opmerkingen bij heeft. Zo ja, gelieve dat even aan te geven in de chatfunctie. Dat is niet het 
geval. Dan stellen we daarmee het verslag van de Drechtraadvergadering van 6 oktober vast. 

Besluit: Het verslag van de Drechtraad van 6 oktober 2021 wordt ongewijzigd vastgesteld.

4. Vaststellen lijst ingekomen stukken Drechtraad 7 december 2021
De voorzitter: Er zijn geen opmerkingen vooraf ontvangen. Ik kijk even in de chat of iemand daar het 
woord bij wil voeren. Dat is niet het geval. Dan stellen we de lijst met ingekomen stukken ook vast.

Besluit: De lijst met ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld.

HAMERSTUKKEN
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5. Voorstel intrekkingsbesluit
De voorzitter: Dit staat geagendeerd als een hamerstuk. Dit betreft een intrekkingsbesluit waarbij een 
drietal door de Drechtraad vastgestelde regelingen wordt ingetrokken. Het voorstel is om de 
Verordening voor het verrichten van werkzaamheden door het Ingenieursbureau Drechtsteden, 
Delegatiebesluit Drechtraad en de Inspraakverordening Drechtsteden in te trekken en dat besluit in 
werking te laten treden op 1 januari 2022. Het staat als hamerstuk geagendeerd. Ik kijk even of er toch 
mensen het woord willen voeren of een stemverklaring willen geven. Als dat niet het geval is dan ga ik 
ervan uit dat u kunt instemmen met het voorstel en is daarmee agendapunt vijf akkoord.

Besluit: 
Ingetrokken worden:
a. De Verordening op het verrichten van werkzaamheden door het Ingenieursbureau Drechtsteden, 

vastgesteld in de openbare vergadering van de Drechtraad van 17 juni 2009;
b. Het Delegatiebesluit Drechtraad, vastgesteld in de openbare vergadering van de Drechtraad van 27  

september 2006;
c. De Inspraakverordening Drechtsteden, vastgesteld in de openbare vergadering van de Drechtraad 

van 11 januari 2006;
1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2022;
2. Dit besluit kan worden aangehaald als "Intrekkingsbesluit regelingen Drechtraad".

BESPREEKSTUKKEN

6. 2e Bestuursrapportage 2021 GR Drechtsteden
De voorzitter: Het voorstel is om de tweede Bestuursrapportage 2021 vast te stellen en ook de 
voorgestelde begrotingswijzigingen en het vaststellen van de voorgestelde gemeentelijke bijdrage. Dit 
is niet apart in de Carrousel Bestuur en Middelen behandeld maar wordt hier nu besproken. Het was 
mogelijk om tot 2 december technische vragen in te dienen. Ik kijk even rond of er fracties zijn die ten 
aanzien van dit agendapunt het woord willen voeren. Zo ja, gelieve dat even aan te geven in de 
chatfunctie. Ik zie in ieder geval een hand van de heer Boudewijn. Gaat uw gang.
De heer Boudewijn: Dank u wel. Ik had hier staan het laatste voorstel van de Drechtraad maar dat 
wordt straks de motie Vreemd aan de orde van de dag. Wij kunnen instemmen met het voorliggende 
voorstel van de Burap en de daaraan gekoppelde begrotingswijzigingen. Een paar opmerkingen 
daarbij. De risico’s laten zien dat er zeker ook nog onzekerheden aanwezig zijn. Dat bevindt zich onder 
andere in het Sociaal Domein en de compensatieregelingen ten gevolge van corona, die ook dit 
kwartaal zeker weer van toepassing zullen zijn. Die zullen dan ook het resultaat in het vierde kwartaal 
nog wel gaan beïnvloeden en daarmee het resultaat van 2021, kunnen we constateren zonder te 
kwantificeren. Wij willen wel expliciet aandacht vragen voor het oog blijven hebben voor bedrijven en 
inwoners die ondersteuning nodig hebben. Bij bedrijven denken we dan met name aan de impact die 
corona opnieuw heeft op ondernemers. En bij inwoners denken we toch vooral aan hen die gebruik 
maken van inkomensvoorzieningen of voorzieningen uit de Wmo. Naar onze mening zijn we in de regio 
actief met verschillende vormen van ondersteuning voor deze ondernemers en inwoners. Wij pleiten 
ervoor dat ook te blijven doen. Specifiek willen we ook aandacht vragen voor gebruikers van de Wmo 
voorzieningen. We zien in de Burap dat, ondanks de toename van het aantal cliënten, er minder 
uitgaven zijn. Dat komt deels door een tekort aan personeel bij zorgaanbieders, zorguitval vanwege 
corona, maar ook door vertraging in de levering van hulpmiddelen. Wij vragen aandacht voor het 
prioriteren van de Wmo zorg, zodat inwoners die deze zorg het hardste nodig hebben deze zorg ook 
ontvangen en anderen, die wellicht terug kunnen vallen op mantelzorgers of anderszins, dan iets 
minder zorg krijgen vanuit de Wmo. Dus de zwakste schouders het meeste ondersteunen. Daarmee 
sluiten we de bijdrage van onze fractie voor wat betreft de Burap af. Zoals gesteld kunnen we 
instemmen met het voorstel. Dank u wel. 
De voorzitter: Dank u wel de heer Boudewijn. Dan hebben we de volgende, dat is de heer Moorman. 
Gaat uw gang. 
De heer Moorman: Dank u wel. Het zijn woorden van gelijke strekking. Het sociale deel van de Wmo 
tot en met het SMS kinderfonds volgen we met zorg. De risico’s zoals ze benoemd zijn door de heer 
Boudewijn hebben ook onze aandacht. Het is eigenlijk tweeledig. We hebben de zorg voor de 
ontwikkelingen in kosten, maar we hebben natuurlijk ook de zorg voor de mens an sich. Wij gaan 
natuurlijk deze Burap die gaat doorlopen verder volgen via de GR Sociaal en lokaal. Oftewel lokaal 
doen wat lokaal kan en regionaal doen wat regionaal moet. De heer Boudewijn heeft voldoende 
woorden gesproken rondom de risico’s en aandacht voor deze en die willen wij als SLP graag 
ondersteunen. Ik wil op deze wijze ook dank zeggen voor de inzet aan alle inwoners maar ook voor het 
personeel want iedereen zet zijn beste beentje voor voor de Drechtsteden. Als we dat blijven doen dan 

pagina 5



        concept verslag openbare vergadering Drechtraad d.d. 7 december 2021

zal er met de zorg voor het politieke deel, de zorg voor het sociale deel, maar ook de zorg voor de 
inwoners toch iets moois kunnen blijven ontstaan. Tot zover.
De voorzitter: Dank u wel de heer Moorman. Dan gaan we naar mevrouw Van Es, die het woord heeft 
gevraagd namens D66/VSP/Philippo. Gaat uw gang.
Mevrouw Van Es: Dank u wel. Een paar opmerkingen over het voorstel tweede Burap. Ten eerste de 
risico’s. Die nemen flink af ten opzichte van de eerste Burap, wat voor gemeenten die daarvoor 
weerstandsvermogen organiseren goed nieuws is. Bij de Sociale Dienst Drechtsteden en de andere 
diensten is het afgelopen jaar in onze regio wederom keihard gewerkt onder moeilijke omstandigheden. 
Allemaal om te zorgen dat iedereen zo goed mogelijk geholpen wordt, dat bedrijven overeind blijven en 
er zo min mogelijk stijging te zien is in de vraag naar Bijstand en andere vormen van 
inkomensondersteuning en schuldhulp. En dat is gelukt. De doelstelling voor het bemiddelen van 
inwoners met een arbeidsbeperking lijkt te worden gehaald. Dit geldt ook voor de participatieplekken. 
Onze complimenten daarvoor. Er staat in het voorstel dat er zorgelijke signalen zijn over de krapte op 
de arbeidsmarkt en de effecten op aanbieders van ondersteuning. De vraag is dan of hulp waar dat 
nodig is wel gegarandeerd kan blijven. Zo staat er bijvoorbeeld dat het aantal klanten dat gebruik maakt 
van huishoudelijke hulp achterblijft door personeelstekort. Dat zorgt voor wachtlijsten. De vraag van de 
D66/VSP/Philippo fractie is hierover aan de portefeuillehouder, is er inmiddels meer zicht op of dat 
probleem al minder is of juist toeneemt? En speelt dit of dreigt dit ook op andere terreinen? Kan dit 
verder worden toegelicht? We zijn als regio, als gemeenten voor veel zaken afhankelijk van het Rijk. 
Bijvoorbeeld van wetgeving om een halt toe te roepen aan de geldverslindende nutteloze WOZ 
bezwaren. Zo’n wet kan ons veel geld opleveren. Of van de andere kant de dreigende wetswijziging 
waarmee het resultaatgericht indiceren wordt beperkt of vervalt, wat ons juist weer veel meer kan gaan 
kosten. Aan de portefeuillehouder het verzoek om hier ook in de nieuwe situatie via alle mogelijke 
kanalen aandacht voor te blijven vragen. Graag een reactie van de portefeuillehouder. Tenslotte willen 
we bij deze laatste Burap expliciet alle diensten bedanken voor het harde werk en de goede resultaten. 
De kwaliteit die in onze regio binnen de GRD op veel terreinen is geleverd is hoog en dat gaat niet 
vanzelf. Er wordt bewust met visie en een mensbeeld dat onze fractie aanspreekt gewerkt aan continue 
verbetering van welvaart en welzijn van onze regionale inwoners. Dank daarvoor en ga zo door. In 
tweede termijn zullen wij nog even aandacht schenken aan het einde van deze vorm van 
samenwerking en de toekomst. Hartelijk dank.
De voorzitter: Hartelijk dank mevrouw Van Es. Dan gaan we volgens mij tot slot naar de heer Van der 
Kruijff namens de CDA fractie.
De heer Van der Kruijff: Dank u wel. U zei het al, het is treurig dat we aan deze laatste 
Drechtraadvergadering via het beeldscherm invulling moeten geven. Als CDA regiofractie hadden we 
ons voorgenomen om er een feestelijke laatste Drechtraadvergadering van te maken met een mooie 
toekomstgerichte en opbouwende invulling en dat laatste gaan we maar gewoon doen. Deze Burap 
geeft helder weer wat er allemaal goed gebeurt in onze Drechtstedensamenwerking. Wij spreken onze 
waardering dan ook uit voor iedereen die daaraan heeft bijgedragen. We hebben er verder geen 
aanvullende vragen over en we zijn er ook mee akkoord. Hoewel per 2022 de structuur van onze 
samenwerking verandert spreekt de CDA regiofractie eensgezind uit dat we dat inhoudelijk goede ook 
willen behouden. Ook in de cultuur die uitstraalt dat regionale samenwerking vanzelfsprekend is voor 
elke gemeente omdat iedere gemeente beseft dat haar inwoners, haar bedrijven en instellingen daar 
beter van worden. Als raadsleden, ook lokale raadsleden, kijken wij ook uit naar de 
kwartaalbijeenkomsten waarin we dat invulling gaan geven met onderlinge betrokkenheid. Wij vinden  
voor een succes daarvan, dat willen we toch bij deze gelegenheid maar zeggen, vijf punten wel van 
essentieel belang. Wij vinden het van belang dat er een inhoudelijke dialoog gevoerd wordt tussen de 
raadsleden. We hebben terugkijkend wel mooie bijeenkomsten gehad, maar vooruitkijkend zou meer 
onderling gesprek als raadsleden over knelpunten en kansen in plaats van succesverhalen van 
portefeuillehouders, ik zeg het misschien iets gemeen maar dan wordt de boodschap helder, het een 
stuk waardevoller maken. Tweede punt is dat het belangrijk is thema’s te agenderen die voor alle 
raadsleden aansprekend zijn. Sociaal, wonen, mobiliteit, verkeer, cultuur, economie, onderwijs en 
werkgelegenheid. Waarom zeggen we dat? Omdat we terugkijkend zagen dat te veel 
gemeenteraadsleden de Drechtraad een ver van mijn bed show vonden. Dat kan echt beter. Dan het 
derde punt, dat is ook eerder gezegd en wij onderstrepen het nog maar eens, dat een dialoog, ook met 
bedrijven, het onderwijs en de maatschappelijke instellingen essentieel is. Die nieuwe opzet is echt een 
uitgelezen kans om dit voor elkaar te krijgen. Daarbij helpt het, dat is ons vierde punt, als we dan de te 
agenderen thema’s ook ophalen bij de raden en bij de bedrijven en bij de instellingen. Dat creëert 
betrokkenheid. En het zou helemaal mooi zijn, dat is ons laatste punt hierover en dat willen we toch 
meegeven, dat het goed zou zijn om dat ook te rouleren over de regiogemeenten, dat we overal een 
keer binnen de gemeentegrenzen zijn. Afsluitend, de stap die we nu gaan nemen met deze afsluiting is 
een doorontwikkeling die past bij deze tijdgeest. Zo willen wij het zien. Als CDA fracties zullen wij ons 
inzetten om ook in de nieuwe samenwerkingsvorm samen sterker te blijven. Dank u wel. 
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De voorzitter: Dank voor uw bijdrage de heer Van der Kruijff. Dan is er toch nog een tweetal 
woordmeldingen bijgekomen. Als eerste mevrouw Kruger namens GroenLinks. Gaat uw gang.
Mevrouw Kruger: Dank u wel. Ik wachtte even af of ik nog wat kon zeggen want we hebben met zijn 
allen afgesproken niet te veel in herhaling te vallen. Ik kan me overigens bij de meeste woordvoeringen 
naadloos aansluiten. Zeker wat de heer Van der Kruijff net aangaf, dat we vooral ook in de toekomst 
moeten spreken over de knelpunten en niet alleen over de feestjes van de portefeuillehouders. Het 
klinkt inderdaad wat cru als ik het mezelf nu ook zo hoor zeggen maar ik wil bij voorbeeld één knelpunt 
nu al aanstippen dat mevrouw Van Es ook al heeft aangeroerd. De zorgen van de arbeidsmarkt voor de 
zorg. Als ik dit in de Burap lees maar ook wat ik zelf ervaar in het dagelijks leven dan is er gewoon te 
weinig zorg, zeker ook bij de lichte zorg als de huishoudelijke ondersteuning bijvoorbeeld. Ik maak me 
daar zorgen over dat ik bij mezelf denk moeten we hier straks ook gaan triageren zoals we dat nu ook 
al doen bijvoorbeeld in de ziekenhuizen op de ic. Wie mag wel op de ic en wie niet? Wie krijgt straks 
huishoudelijke ondersteuning en wie niet? Zeker ook mensen die van de ic afkomen hebben negen van 
de tien keer huishoudelijke ondersteuning nodig. Dus ik zou het heel fijn vinden, misschien kan de 
portefeuillehouder daar toch nog iets over zeggen, hoe we dit gaan monitoren, wie precies waar tekort 
aan heeft. Ik heb zelf ook nog niet zo één twee drie een idee hoe we dat kunnen oplossen maar ik denk 
dat we met zijn allen daar creatief over na moeten denken want anders raken heel veel mensen in nog 
meer problemen als dat ze al zijn. Ik zal toch even positief eindigen. Ik wil iedereen bedanken voor de 
constructieve bijdrage toch steeds aan de Drechtraad. We hebben er veel van geleerd. We gaan nu 
niet meer als één of ander construct verder maar ik hoop toch wel met zijn allen zeker intensief samen 
te werken op de vele thema’s die nog gaan komen. Dit was het. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel mevrouw Kruger. Positief kritisch zoals altijd. Dan gaan we door naar de 
VVD fractie. De heer Van der Net gaat uw gang.
De heer Van der Net: Ook positief kritisch natuurlijk.
De voorzitter: Natuurlijk.
De heer Van der Net: Natuurlijk. De opmerkingen die er gemaakt zijn over de Bestuursrapportage zijn 
gemaakt. Wat dat betreft hoef ik daar ook niet verder op in te gaan. Ik kan nog wel aangeven vanuit de 
VVD regiofractie dat we wel blij zijn dat de laatste vier jaar de Drechtsteden wat politieker gemaakt is. 
Maar dat heeft ook helaas tot gevolg gehad dat we hem nu gaan opheffen. Wij kijken altijd naar kansen 
en naar de toekomst natuurlijk als echte VVD’ers en dan zien we toch positieve effecten binnen de 
regio. En het construct voor de Drechtsteden is daar volgens ons niet voor nodig om elkaar op te 
zoeken. We gaan wat dat betreft ook met de Regiodeal toch goed de toekomst in, ondanks alle ellende 
nu met corona. We blijven natuurlijk binnen de regio verbonden via de Sociale Dienst. Laten we wel 
wezen, daar gaat natuurlijk wel het meeste geld in om waar wij met zijn allen over gaan, tenminste 
gedeeltelijk. Dat is wat dat betreft toch een grote verbondenheid. Als laatste misschien toch nog even 
dat er nu weer een motie wordt ingediend is voor onze fractie eigenlijk toch wel weer een reden om te 
zeggen misschien is het wel goed dat de Drechtsteden wordt opgeheven, maar daarover later meer. 
Dat was het.
De voorzitter: Dank u wel. Volgens mij hebben we dan iedereen vanuit de Drechtraad die het woord wil 
voeren gehad. Dan ga ik voor een aantal vragen die nog beantwoord moeten worden naar het 
Drechtstedenbestuur. Als eerste geef ik graag het woord aan portefeuillehouder Flach.
Portefeuillehouder Flach: Dank u wel. Ik heb altijd de neiging bij dit soort afsluitende bijeenkomsten wat 
sentimenteel te worden dus ik heb vrij lang nagedacht over mijn achtergrond. Ik dacht zal ik iets treurigs 
doen. Nee, dat is ook niet goed om zo te eindigen. Later heb ik voor ballonnen gekozen maar 
uiteindelijk is de achtergrond die ik nu heb de stap naar de toekomst. We gaan gewoon verder. Het is 
goed om dat ook uit de mond van een aantal vertegenwoordigers te horen. De tweede Burap is nog 
een financieel stuk dat we met elkaar moeten afhandelen. Een lopend boekjaar dat we ook niet meer 
gezamenlijk zullen afronden in deze politieke setting. Ik ben blij om te constateren dat bij deze laatste 
Burap die we bespreken het verschil ten opzichte van de begroting in ieder geval heel beperkt is. 
Degenen die wat langer meedraaien\ weten hoe verschillend dat soms kon zijn. We hebben Buraps 
gehad waar de miljoenen ons om de oren vlogen. Dat is nu gelukkig heel beperkt en ook met een 
goede duiding denk ik. Dat verklaart denk ik waarom ik niet echt vragen heb gezien. Ik denk dat er over 
het algemeen tevredenheid is dat de financiën beheersbaar zijn gebleken in de loop van dit jaar en dat 
ook de risico’s afgenomen zijn. Het is ook goed om de begroting op deze manier over te dragen. We 
zullen hem nog afronden in operationele zin maar de behandeling van de jaarrekening zullen we niet 
meer in deze vorm doen. Rest mij niets dan om u te danken voor de jaren dat ik portefeuillehouder 
mocht zijn van financiën. Ik heb het een periode gedaan van 2014 tot 2018 en nu een aantal maanden 
als vervanger van de heer Verheij. Het was mij een waar genoegen. Ik zou zeggen zeer dank.
De voorzitter: Dank ook vanaf deze plek in de richting van de heer Flach, die we uiteraard ook in de 
toekomst zullen blijven ontmoeten in allerlei hoedanigheden in onze regio. Dan hebben we nog een 
aantal vragen gekregen over de zorg. Daarvoor kijk ik even of portefeuillehouder Paans aanwezig is. 
Portefeuillehouder Paans: Ja, goedenavond. 
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De voorzitter: Gaat uw gang. Ook vanaf deze plek in dit gezelschap nog van harte gefeliciteerd met uw 
prachtige voordracht in de Krimpenerwaard. Maar voorlopig bent u nog even in ons midden dus ik geef 
u graag het woord.
Portefeuillehouder Paans: Dank u wel. Dank voor uw mooie woorden. Een functie elders. Dat is 
inderdaad in de Krimpenerwaard en ik heet ook Pieter. Maar alle gekheid op een stokje. Er zijn enkele 
vragen gesteld en enkele opmerkingen gemaakt met betrekking tot de zorgcomponent in deze 
Bestuursrapportage. Er is aandacht gevraagd voor de mens, maar er is ook aandacht gevraagd voor de 
risico’s. En als we daar dan ook op inzoomen, dan hebben we het in ieder geval, waar mevrouw Van Es 
ook aan refereerde, over de krapte op de arbeidsmarkt. Ook wij in de zorgsector ontkomen niet aan die 
krapte op de arbeidsmarkt met personeelstekorten en uitval als gevolg van de coronamaatregelen. Dat 
is een landelijk probleem, gedeelde smart, maar desalniettemin, met betrekking tot de huishoudelijke 
ondersteuning, gaan wij met de aanbieders aan tafel om te kijken hoe we hen kunnen ondersteunen. 
En hoe kunnen we ook met gemeenten in hun lokale structuren misschien oplossingen bieden. Maar 
het zijn geen garanties die ik hier vanavond aan deze tafel kan geven dat we dat op heel korte termijn 
kunnen oplossen. Op middellange termijn gaan we wel kijken of we kunnen zien of we daar vanuit de 
Participatiewet mensen kunnen laten uitstromen, zodat die ingezet kunnen worden samen met 
bijvoorbeeld het onderdeel Perspect dat we hebben, om te kijken naar een goede en duurzame inzet 
van beroepskrachten. Het is een continue zorg die we dan ook hebben. Richting mevrouw Kruger kan 
ik zeggen dat er geen toename of afname is geweest gedurende corona. Ik kan u wel toezeggen dat 
mogelijk het afschaffen van het abonnementstarief verlichting gaat bieden om die problematiek in ieder 
geval uit de weg te helpen. Dat waren volgens mij de opmerkingen die gemaakt zijn met betrekking tot 
het Sociaal Domein en ook de antwoorden die ik vanuit mijn portefeuillehouderschap kan geven. Dank 
u wel.
De voorzitter: Dank aan de heer Paans. Ik heb via de chat van de heer Heijkoop begrepen dat hij 
verder geen vragen heeft gekregen. Ik heb zelf nog een aantal opmerkingen gehoord van de kant van 
de heer Van der Kruijff over de kwartaalbijeenkomsten waarvan we er al één hebben gezien maar 
waarvan we er voortaan vier per jaar zullen hebben. Ik kan het daarbij kort houden. Hij heeft vijf punten 
genoemd waarvan hij vindt dat die de kwartaalbijeenkomsten zouden moeten bevatten en waar die 
kwartaalbijeenkomsten aan moeten voldoen. Dat zijn wat mij betreft vijf buitengewoon goede punten die 
ik alle vijf zou willen omarmen. Wat mij betreft worden ze elke keer wat beter en wat mooier. Ik denk dat 
we een goede aftrap hebben gehad. Maar de punten die de heer Van der Kruijff noemt zullen alle vijf in 
de toekomst worden verankerd in onze kwartaalbijeenkomsten. Dat kan ik met een gerust hart 
toezeggen. 
Dan kijk ik even in de chat of er nog leden van de Drechtraad dan wel leden van het 
Drechtstedenbestuur zijn die zich tekort gedaan voelen. Ik zie een hand van de heer Moorman. U 
voelde zich tekort gedaan de heer Moorman? 
De heer Moorman: Nee, ik voel me niet tekort gedaan maar ik sluit graag aan bij uw laatste woorden 
en bij de woorden van de heer Van der Kruijff. Want ontmoeten is de kracht van de Drechtraad en van 
de Drechtsteden. Vanuit de SLP hoop ik u allen de eerstvolgende keer ook weer te ontmoeten, zeker 
met de inhoudelijkheid zoals de heer Van der Kruijff dat altijd zo mooi weet weer te geven. Dank 
hiervoor. 
De voorzitter: Heel goed. Dank ook voor het onderstrepen daarvan. Dan wil ik daarmee agendapunt 
zes afhandelen. Ik kijk even of er nog behoefte is aan stemming. Ik heb geen aankondiging gehoord dat 
mensen van plan zijn om er niet mee in te stemmen. Dan ga ik er dus van uit dat iedereen akkoord is 
met de Burap en dan stellen we die daarmee vast. Ik zie nog één hand. Mevrouw Van Es gaat uw 
gang.
Mevrouw Van Es: Eén vraag. Ik heb gelezen in een mail dat wij nog ergens een opmerking mogen 
maken, en ik hoorde anderen daar ook aan refereren, over het feit dat dit de laatste Drechtraad is. 
Komt dat na dat agendapunt? Ik had begrepen in tweede termijn binnen dit agendapunt.
De voorzitter: Ik kijk even naar de griffier. Die geeft aan dat dat nu het moment is dus ik wil u graag, 
als u dat wilt, daar de gelegenheid voor geven. En als er nog anderen zijn gelieve dat even in de chat 
aan te geven. Ik merkte dat sommigen dat al deden. Gaat uw gang mevrouw Van Es.
Mevrouw Van Es: Dank u wel. Zo’n beetje het hele spectrum aan meningen en gevoelens wordt binnen 
onze fractie ervaren bij het kijken naar het einde van onze regionale samenwerking binnen de GRD en 
het einde van de Drechtraad. Soms zelfs binnen één persoon. Van een overtuigd we gooien met het 
opheffen van de Drechtraad ons regionale democratische orgaan weg en dat is doodzonde, tot een 
volmondig het is een goede en noodzakelijke stap en dit gaat de regio enorm vooruit helpen. Waarin wij 
als fractie D66/VSP/Philippo juist helemaal niet verdeeld zijn is de keuze die wij maken om optimistisch 
naar de toekomst te kijken. We zijn eensgezind in onze ambities voor onze gemeenten en de regio om 
samen te werken voor meer welvaart en welzijn voor onze inwoners. U heeft pas een filmpje 
opgenomen met het Albert Schweitzer ziekenhuis. Dat heeft grote indruk gemaakt op zeer veel 
mensen. In onze optiek hebben we in onze regio meer gemeen dan dat we van elkaar verschillen. Dat 
blijkt ook op zo’n moment in deze moeilijke tijd. Onze wens en oproep is laten we elkaar blijven 
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opzoeken en misschien wel meer in plaats van minder gaan samenwerken. Samen kunnen we heel 
veel bereiken voor onze inwoners, voor onze bedrijven en voor onze instellingen. Wij bedanken alle 
diensten, de medewerkers, de regiogriffie, de Drechtraadleden, het Drechtstedenbestuur en natuurlijk 
onze voorzitter en wensen iedereen heel veel succes en tot snel.
De voorzitter: Dank voor deze mooie en behartenswaardige woorden mevrouw Van Es. Ik kijk even in 
de chat. Daar zie ik dat ook de heer Portier nog graag het woord wil. Het woord is aan de heer Portier.
De heer Portier: Een paar korte woorden. Zoals bekend zijn we blij met de ontwikkelingen die de 
Drechtsteden nu ingaan. Naar ons idee meer slagvaardig met meer ruimte voor lokaal beleid. De reden 
dat we dat belangrijk vinden is dat er een tendens is in ons land dat gemeenten steeds verder af komen 
te staan van de burgers. We zien dat een groot aantal taken vanuit het Rijk naar gemeenten is 
toegeschoven die gemeenten vaak maar met moeite kunnen vervullen en waarvan je je ook af kunt 
vragen of dit wel het juiste niveau is. Vaak naar samenwerkingsverbanden die voor burgers, maar ook 
voor raadsleden zeer ondoorzichtig zijn en dan neigen gemeenten ernaar om dan maar te gaan 
fuseren. Dat zou kunnen leiden tot een Drechtstad waar eigenlijk niemand zich bij betrokken voelt want 
we hebben Papendrechters, we hebben Dordrechters, we hebben Zwijndrechters in onze regio en dat 
is het niveau waar mensen zich verbonden mee voelen. Dat wil niet zeggen dat wij als SP tegen 
samenwerking zijn. Ik denk dat we dat hebben laten zien in de Drechtsteden. Ik hoop dat dat in de 
toekomst nog beter gaat lopen, dat we met elkaar samen kunnen werken. Ik denk dat we met de 
constructie die er nu is, binnen de grenzen van wat er in het systeem mogelijk is zal ik maar zeggen, 
een optimale samenwerking bereiken met tegelijkertijd lokale uitvoering en lokale besluitvorming. Dank 
u wel.
De voorzitter: Dank u wel de heer Portier voor deze woorden. Ik kijk nog even in de chat of er toch nog 
iemand is die daar het woord over wil voeren. Zo niet, dan wil ik doorgaan met het ingelaste 
agendapunt. 

Besluit: 
1. De 2e bestuursrapportage 2021 wordt vastgesteld.
2. De voorgestelde begrotingswijzigingen worden vastgesteld.
3. De voorgestelde gemeentelijke bijdragen worden vastgesteld.

Motie Vreemd aan de orde van de dag Giftgrens Bijstand omhoog
De voorzitter: De motie is zojuist toegelicht door de heer Van Krimpen. Ik kijk even rond of er anderen 
zijn die daar het woord bij willen voeren. In elk geval de heer Van Krimpen zelf. Gaat uw gang.
De heer Van Krimpen: Dank u wel. Als het goed is, is de motie in Go ter beschikking. Wilt u dat ik de 
motie eerst even voorlees? 
De voorzitter: U hoeft hem niet voor te lezen. Als u hem gewoon kort nog even wilt toelichten dan gaan 
we daarna kijken of anderen nog het woord daarbij willen voeren.
De heer Van Krimpen: Het is mij een eer, de heer Van der Net, dat ik deze laatste motie mag indienen 
namens de PvdA, CDA, GroenLinks en de groep D66, Philippo en VSP in deze laatste Drechtraad. Wat 
is het voor motie? Een motie van groot belang voor hen die het betreffen maar zonder enige financiële 
consequentie voor een politicus die hier een besluit over moet nemen. Het schept louter duidelijkheid 
als een in de politiek vaak genoemde sympathieke motie. Met de motie wordt het voorstel gedaan om 
voor het ontvangen van een periodieke gift aan iemand met een Bijstandsuitkering een giftgrens te 
hanteren van twaalfhonderd Euro per jaar. De discussie over de giftgrens, die nu op nul is vastgesteld, 
haalt telkens weer de media. Eén van de cases is de boodschappenaffaire in de gemeente 
Wijdemeren, waarbij kleine giften tot grote gevolgen leiden. En nu komt er iets raars. De motie in de 
Tweede Kamer van het lid Jasper van Dijk is al aangenomen in het voorstel dat hij 25 februari 2021 
besprak. In deze motie is de giftgrens van twaalfhonderd Euro al aangenomen maar het is niet 
overgenomen door de Regering. Juist deze gang van zaken zaait verwarring, temeer omdat er steeds 
meer gemeenten zijn die in een soortgelijke motie als nu voorligt de twaalfhonderd Euro als giftgrens 
accepteren en hiermee in het land de duidelijkheid rond deze giftgrens schimmig maakt. Dit maakt het 
noodzakelijk dat de Drechtsteden hier een besluit in neemt. Voor alle duidelijkheid dient er gemeld te 
worden dat onze SDD coulant met deze regeling omgaat, wat ik toejuich. Maar ik prefereer toch dit in 
regels te verankeren. Met deze motie komen wij niet aan de grens van incidentele giften maar maken 
de regelmatige ondersteuning juist mogelijk. Graag vraag ik de portefeuillehouder, de heer Heijkoop, 
hierover zijn visie te geven. Dank u wel.
De voorzitter: Hartelijk dank. Dan zie ik een aantal mensen die het woord hebben gevraagd. Als eerste 
de heer Boudewijn. Gaat uw gang.
De heer Boudewijn: Dank u wel. Ik wil graag reageren op de motie en wij hebben ook wat vragen want 
wij zijn wat in verwarring. In de bijdrage van de heer Van Krimpen is wellicht één punt opgelost. Vanuit 
de motie konden wij niet afleiden of het om een incidentele gift gaat of de periodieke giften, maar ik 
begrijp dat u periodieke giften bedoelt. Alleen lijkt dat in de motie wat strijdig te zijn, want het gaat om 
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bovenop periodieke giften en andere voorzieningen, lezen wij in de motie. Daar zit toch wel onze vraag. 
Als wij kijken naar de vragenbeantwoording in januari op vragen van collega Van Verk in de 
beantwoording dat de grens op dit moment vijftien procent is van de Bijstandsuitkering. Als we dan 
kijken dat dit betekent, afhankelijk van alleenstaande of gezin, dat een bedrag van negentienhonderd 
tot zevenentwintighonderd Euro is, dan lijkt die twaalfhonderd Euro dus aanzienlijk lager te zijn. Wij 
hebben daar wat vragen bij. Doen we nu iets dat beter is of juist niet goed is? U noemde ook de 
hardheidsclausule. Die is er al en wij zouden er ook wel voor willen pleiten om daar met name naar te 
kijken. Tot slot ook nog wel een ander punt. U roept op in de motie om dit in het eerste kwartaal van het 
komende jaar te gaan regelen. Dan is het in principe aan de GR Sociaal, dus niet aan de Drechtraad 
meer. Dat geeft ons ook wel de vraag moeten we dit als Drechtraad wel net op de valreep van de 
overdracht naar lokale besluitvorming nog gaan regelen? Ik stel dat even als vraag maar dat houdt ons 
nog wel bezig. Wij horen natuurlijk ook graag nog de reactie van de portefeuillehouder op de motie. 
Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel de heer Boudewijn. Dan ga ik naar de heer Portier. 
De heer Portier: De intentie van de motie onderschrijf ik van harte. We zien te vaak dat in de hoogte 
van de Bijstand eigenlijk geen rekening gehouden wordt met de incidentele problemen die mensen 
kunnen ervaren. Een wasmachine die kapot gaat kan een ramp zijn. Een toeslag die teruggevorderd 
wordt uiteraard. Allerlei zaken die je overkomen waardoor je voor onverwachte kosten staat kunnen 
mensen in de problemen brengen. Maar als mensen incidenteel voordeel hebben of als ze een beetje 
bijgestaan worden op regelmatige basis, dan is het vaak, afhankelijk van waar je zit in het land, dat er 
snel ingevorderd wordt en wordt gezegd jij mag dit voordeel niet genieten. In ieder geval ondersteunen 
wij graag de intentie dat ook mensen in de Bijstand ondersteund moeten kunnen worden, dat daar 
ruimhartig mee omgegaan moet worden. Maar ik zie ook graag de antwoorden van de 
portefeuillehouder tegemoet. Hoe zit dat nu met periodiek of incidenteel? En hoe zit het met de 
bestaande grens van vijftien procent. Dank u wel.
De voorzitter: Dank u wel de heer Portier. Dan graag het woord richting de heer Van der Net. Gaat uw 
gang.
De heer Van der Net: Dank u wel. De heer Boudewijn formuleerde eigenlijk al wat ik wilde zeggen 
maar ik zeg het meestal op een net wat andere manier. Ik vind dit over je graf heen regeren. Ik sta er 
ook van te kijken dat dit op deze wijze door een aantal partijen er doorheen wordt gedrukt terwijl men 
dadelijk in januari in hun eigen gemeenteraad dit gewoon kan inregelen. Dus de vraag is waarom. En 
dat er inderdaad al een wet is bepaald maar wordt aangehouden is heel simpel, de heer Van Krimpen. 
We hebben nog een demissionair kabinet en dat demissionaire kabinet zou zomaar eens kunnen 
besluiten om de Bijstand te verhogen. Dan lost dat een probleem misschien al weer aardig op. Ik wacht 
even de woordvoering van de portefeuillehouder af. Ik denk dat ik duidelijk was. Dank u wel. 
De voorzitter: Hartelijk dank. Dan is er nog een hand opgestoken door mevrouw Van der Hee. Gaat uw 
gang.
Mevrouw Van der Hee: Als CDA kijken we er denk ik net iets anders naar dan de voorgangers die hier 
net gesproken hebben, want volgens ons is er eigenlijk iets raars aan de hand. We vragen van mensen 
om naar elkaar om te zien en dat is ook een heel belangrijk principe van het CDA. En als mensen 
bereid zijn om met enige regelmaat iemand die een Bijstandsuitkering heeft te ondersteunen dan mag 
dat eigenlijk niet volgens de huidige regelgeving. Denk bijvoorbeeld aan ouders die hun kind willen 
ondersteunen of andersom kinderen die hun ouders af en toe iets willen toestoppen. Dat is eigenlijk 
best wel raar. Gelukkig wordt hier in de Drechtsteden best coulant mee omgegaan. Daar zijn we 
ontzettend blij mee. We hebben een Sociale Dienst die heel pragmatisch is en een sociale insteek 
verkiest en kijkt wat toelaatbaar is, ook binnen de regelgeving. Dat is wel persoonsafhankelijk en 
daarmee ook kwetsbaar. Zeker als we straks allemaal zelf gaan bepalen in gemeenten wat we gaan 
doen is het wel fijn om een gelijk uitgangspunt te hebben om die discussie op te baseren. Waarom? 
Omdat we hebben gezien dat er elders in het land al onwenselijke situaties zijn geweest, zoals de heer 
Van Krimpen al aangaf, met in mijn ogen heel vreemde gerechtelijke uitspraken als boodschappen in 
natura mogen wel maar geld voor boodschappen mag niet. Dat soort uitspraken zijn moeilijk werkbaar 
en die willen we ook niet in de Drechtsteden. Om dit soort situaties te gaan voorkomen, dus 
duidelijkheid te verschaffen aan betrokkenen, en feitelijk het huidige beleid te voorzien van een 
legitieme basis, dan hebben we het over regelmatige dus min of meer reguliere giften, is deze motie 
opgesteld die in lijn is met de motie die de Tweede Kamer heeft aangenomen en waarvan we wachten 
op de effectuering. Het zelf vaststellen kost niks maar maakt wel voor iedereen helder waar de 
Drechtsteden voor staan. Ruimhartig beleid als het op giften aankomt. Laten we naar elkaar omzien en 
hier iedereen ook de ruimte voor geven. Dat is eigenlijk de doelstelling van deze motie. Daarop 
aanvullend, ik begrijp de opmerking van de heer Boudewijn en wellicht zou het ook veel beter zijn om 
bij de eerste bullet een aanvulling te doen de giftgrens voor periodieke giften voor 
uitkeringsgerechtigden in de Bijstand te verhogen omdat het zeker niet de bedoeling is om bij 
incidentele giften aan de grens van die vijftien procent te tornen. Dank u wel.
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De voorzitter: Hartelijk dank. Ik zie verder vanuit de Drechtraad geen vragen meer om het woord te 
voeren bij dit agendapunt. Dan ga ik snel door naar de portefeuillehouder. Dan krijgen we nu als het 
goed is wethouder Heijkoop in beeld. Ja, daar is hij.
Portefeuillehouder Heijkoop: Als het goed is ben ik in beeld.
De voorzitter: Zeker. Gaat uw gang.
Portefeuillehouder Heijkoop: Ik heb aandachtig geluisterd en kennis genomen van de motie. Wij staan 
als DSB positief ten opzichte van de strekking van deze motie en ik verwacht dat dat ook voor de 
toekomstige GR Sociaal zal gelden. Het lijkt me ook wel goed om het daar te bespreken omdat we 
denk ik wel moeten streven naar eenduidig beleid in de regio. Ik denk niet dat we het onze Sociale 
Dienst aan moeten doen om per gemeente ander beleid op dit terrein vast te stellen. Waarom ik de 
strekking van de motie ondersteun is omdat bestaanszekerheid, daar gaat het dan over, een groot 
issue is, ook in onze stad en regio. Het wettelijk minimum loon is in veel gevallen niet toereikend en dat 
geldt ook voor de Bijstand. U kent dat ook van mij, dat daaromtrent zorgen zijn, ook in relatie tot de 
schuldenproblematiek. Ik reken er ook op dat in het aankomende regeerakkoord, dat binnen twee 
weken naar buiten zal komen, hier ook aandacht voor zal zijn. En dan ook nadrukkelijk voor de 
Participatiewet als geheel, waar dit onderdeel van uitmaakt. Ik denk dan ook aan de kostendelersnorm 
waar we al eens met elkaar over gesproken hebben, het fraudebegrip, de ruimte om wat bij te kunnen 
verdienen als opmaat naar een baan. Dus aan die Participatiewet moet wel meer gebeuren dan dit 
punt. Maar u heeft volkomen gelijk dat u dit vast wilt verankeren in het beleid. Maar als het 
regeerakkoord er ligt zullen we dat ook nadrukkelijk meenemen op het moment dat we als AB van de 
GR Sociaal deze motie bespreken en ook met een voorstel zullen komen. We gaan dit wel even goed 
verder uitwerken. U geeft zelf eigenlijk in uw beraadslaging al aan hoe we dat moeten doen. We 
hebben nu in onze regio al een uitvoeringspraktijk die heel coulant is. We gaan echt op een heel 
soepele en ik denk ook maatwerk gerichte manier om met giften. Tegelijkertijd zou dat soms ook 
kunnen leiden tot willekeur. Wat mevrouw Van der Hee aangeeft is het ook afhankelijk van wie je dan 
spreekt. Dus in die zin is het goed om het ook in het beleid te verankeren. Maar dat wil ik wel even heel 
zorgvuldig uitwerken want het zou ook niet zo moeten zijn dat het op onderdelen een versobering is. 
Het moet doen wat het beoogt dat het doet, namelijk mensen duidelijkheid geven over dat zij gewoon 
giften mogen ontvangen en daarmee ook de stress wegnemen op het moment dat er een keer een tas 
met boodschappen of iets anders wordt gegeven. Dat het gewoon duidelijk is en dat mensen weten 
waar ze van uit kunnen gaan. Tegelijkertijd wel met inachtneming van het feit dat de Bijstand natuurlijk 
een vangnet is en dat we ook niet willen dat er een soort armoedeval ontstaat en dat we vooral een 
gezonde blik houden om vooruit te willen in het leven. Ik twijfel verder ook niet aan uw intenties dus in 
die balans willen we het voorstel verder gaan uitwerken. Dat gaan we doen in de GR Sociaal. Ik nodig u 
van harte uit om ook uw lokale wethouders te bevragen op de uitwerking van deze motie. Ik denk dat 
we dat prima, zoals gesteld in de motie, in het eerste kwartaal kunnen doen. Dan kunt u die uitwerking 
ook tegemoet zien via uw lokale wethouder. Tot zover.
De voorzitter: Dank u wel. Kunt u ook nog even helder aangeven of u deze motie daarmee overbodig 
vindt of juist zegt ik omarm hem. Hoe duidt u deze motie?
Portefeuillehouder Heijkoop: Ik begon mijn reactie dat wij positief staan tegenover de strekking van 
deze motie. Dat ik wat ruimte vraag van uw Raad. Er leek net door mevrouw Van der Hee al iets 
geamendeerd te worden voor deze motie. Wat het DSB betreft is dat niet nodig want wij gaan gewoon 
met deze motie aan de slag en wij zullen met een uitwerking komen die echt wel ziet op een 
zorgvuldige beantwoording van wat er gesteld wordt in deze motie, dus positief. 
De voorzitter: Dank. Dan zie ik een tweetal Drechtraadsleden die het woord willen voeren. Mevrouw 
Kruger, heeft u een vraag aan de heer Heijkoop? 
Mevrouw Kruger: Ja, maar die is al beantwoord want u stelde de vraag voordat ik hem kon stellen. 
De voorzitter: Heel goed. Dat is ook een beetje de taak van een voorzitter maar het is goed dat u en ik 
weer op dezelfde lijn zitten. Mevrouw Van der Net. Mevrouw Van der Net, hoor mij nou. De heer Van 
der Net bedoel ik, gaat uw gang.
De heer Van der Net: Ik hoor het u zeggen. Ik ben zelden aangesproken als mevrouw. 
De voorzitter: Ik hoop dat u het mij vergeeft. Ik zat nog met mevrouw Kruger in mijn hoofd. Gaat uw 
gang.
De heer Van der Net: Geeft niks. Ik hoorde de portefeuillehouder aangeven dat het misschien handig is 
om ook aan de lokale wethouders door te geven hoe wij erin zitten. Dan wil ik de heer Heijkoop ook als 
lokale portefeuillehouder c.q. wethouder wel aanspreken natuurlijk. Ik begrijp dat de verkiezingen 
begonnen zijn. Daar maak ik me ook geen zorgen om. Dat het CDA dan altijd naar links beweegt weten 
we. Maar wat ik me afvraag, de essentie van een uitkering is dat het een vangnet is. Dat zei de 
wethouder zelf net. Dan denk ik dat die uitkering eigenlijk dat moet zijn waarmee je moet rondkomen en 
dat het beter is om een uitkering wat te verhogen dan op deze wijze die spelregels weer aan te gaan 
passen. Ik zou daar graag antwoord van de wethouder op willen hebben. 
De voorzitter: Wethouder, gaat uw gang.
Portefeuillehouder Heijkoop: 
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Mevrouw Kruger: Mag ik nog even een interruptie op de heer Van der Net?
De voorzitter: Het is een interruptie op de wethouder. Vooruit, u mag wel een interruptie op de heer 
Van der Net. Gaat uw gang.
Mevrouw Kruger: Eigenlijk niet zo raar dat de heer Van der Net zo’n opmerking maakt want stel dat de 
uitkeringen iets verhoogd worden, zeker met de inflatie die nu gaande is, dan zou dat iets heel fijn zijn 
voor de mensen met een uitkering. Maar dan nog zou ik zeggen de verhoging van de giftgrens, ik moet 
de hele tijd kijken want ik wil steeds zeggen gifgrens, maar dat is weer iets anders, verhoging van die 
giftgrens, daar zou ik sowieso voor zijn, ook al zouden de uitkeringen iets verhoogd worden. Ook de 
heer Heijkoop geeft al aan dat we wel moeten zorgen dat mensen aan de gang blijven om zelf wat te 
gaan verdienen. Het moet niet zomaar achterover leunen worden. Zo heeft hij dat trouwens niet 
helemaal gezegd. Ik wil u toch aanraden om het boek van Rutger Bregman eens te lezen, De meeste 
mensen deugen.
De heer Van der Net: Dat heb ik al gelezen.
Mevrouw Kruger: Dan moet u het met mij eens zijn dat de meeste mensen hier geen misbruik van 
maken, maar die paar centen die ze dan extra krijgen goed kunnen gebruiken. 
De voorzitter: Oké, uw punt is gemaakt. De heer Van der Net, een korte reactie.
De heer Van der Net: Een korte reactie is waarom nu en waarom niet gewoon in januari, gewoon in de 
gemeenteraad in Dordrecht? Dat was mijn opmerking hierover. 
Mevrouw Kruger: Daar kan ik heel kort op zijn. Waarom nu? Omdat we dan in januari daar meteen 
mee aan de slag kunnen. We hebben zo meteen het kerstreces en anders moeten we daar nog eens 
over na gaan denken. En ik hoor de heer Heijkoop zeggen dat hij nu daar al mee aan de gang gaat, 
dus vandaar.
De heer Van der Net: Het is een verkiezingssteuntje, ik begrijp hem. 
De voorzitter: De heer Heijkoop, u kunt nog even reageren op de vraag van de heer Van der Net als u 
wilt.
Portefeuillehouder Heijkoop: Op zich vind ik het wel prima dat er nog vanuit het collectief van uw 
Drechtraad deze vraag wordt gesteld omdat wij dit ook als collectief in de Drechtsteden zouden moeten 
regelen wat mij betreft. Dus daar kunnen we dan ook mee aan de slag in de nieuwe GR Sociaal. Ik 
word door de heer Van der Net aangesproken op mijn partijkleur maar dat is in deze niet relevant. Ik 
heb over dit punt overigens ook wel met enkele VVD staatssecretarissen gesproken en er was een 
grote mate van ontvankelijkheid voor de zorgen omtrent dit fenomeen giften. Dus ik denk dat we breed 
in den lande dit netjes willen regelen. Ik denk ook dat dit netjes terugkomt in een eventueel herziene 
Participatiewet. Dus laten we dit niet al te politiek maken. Er staan echt wel politiekere dingen in die 
Participatiewet. Ik heb de strekking van de motie zo begrepen van regel dit netjes, ook in de 
beleidsregels van de Participatiewet in de Drechtsteden. Hoe dan ook voor de zeven gemeenten. Dat 
zullen we netjes doen. Wat mij betreft zou ik de motie willen overnemen. Dus mocht u nog een 
omslachtig stemmingsproces willen voorkomen dan kunt u daar wellicht nog een voorstel van orde voor 
doen. Wij staan er in ieder geval positief in. 
De voorzitter: Dan zie ik nog dat de heer Boudewijn het woord heeft gevraagd. Gaat uw gang.
De heer Boudewijn: Ik weet niet of we de tweede termijn inmiddels genaderd zijn maar dat was de 
bedoeling van mijn handje. 
De voorzitter: Gaat uw gang.
De heer Boudewjn: Het blijft wat verwarrend wat ons betreft. Als wij de portefeuillehouder horen denk 
ik aan de ene kant dat die motie wellicht overbodig is. De portefeuillehouder geeft ook nog aan dat er  
nog zorgvuldig naar gekeken moet worden waar uitwerking nodig is. Dat is wat ons wat bezighoudt. Hij 
noemt ook die eenduidigheid. Eenduidigheid in de Drechtsteden. Alleen hebben we begrepen dat in 
Zwijndrecht inmiddels al het voorstel aangenomen is om de grens te verhogen tot vierentwintighonderd 
Euro. We moeten volgens mij uitkijken dat het geen wedstrijdje wordt. Dat lijkt nu wel te ontstaan. Dus 
wij zouden ervoor willen pleiten de motie toch als overbodig te zien en aan het DSB c.q. de 
portefeuillehouder te vragen om hiermee aan de slag te gaan en dit in de overdracht naar de GR 
Sociaal mee te nemen. Wellicht dat het in die periode ook landelijk geregeld is. Dat zou wat ons betreft 
de voorkeur hebben want dan gaan we ook verschillen tussen de Drechtstedengemeenten voorkomen. 
Als de motie overeind blijft verwacht ik dat onze fractie daar niet in mee zal gaan vanuit de argumenten 
die ik nu noem. Maar als vanuit het DSB aangegeven wordt dat zij de motie als overbodig ziet en de 
intentie overneemt en ermee aan de slag gaat, dan is dat misschien wel waar we elkaar als Drechtraad 
kunnen vinden. 
De voorzitter: Dank de heer Boudewijn. Dat is volgens mij ook wat ik de heer Heijkoop zojuist hoor 
zeggen, dat hij met de strekking van deze motie aan de slag is en gaat in samenwerking met de zeven 
gemeenten en dat hij dus positief staat tegenover de strekking van deze motie, maar dat deze motie als 
zodanig wellicht niet in stemming hoeft te worden gebracht. Ik kijk ook even naar de heer Van Krimpen 
hoe hij daar in staat. Graag met geluid de heer Van Krimpen, dan kunnen we u goed horen. Gaat uw 
gang.
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De heer Van Krimpen: De fractie gaat uiteraard mee als dit wordt overgenomen door de wethouder, 
daar ben ik erg blij mee. Wat ik nog wel even als opmerking wil zetten is dat ik bang ben dat de collega 
van de SGP/CU de grens van incidentele giften en regelmatige giften, periodieke giften door elkaar 
haalt. Dat is die vijftien procent die al eerder is genoemd. Daar willen wij niet aan tornen. Zover ik heb 
kunnen volgen van Zwijndrecht gaat het daar over die grens, want dat kan nooit gaan over de 
regelmatige ondersteuning want dan zou je al met de Belasting in de knoop komen. Dus ik denk dat 
daar een vergissing ligt. Wellicht kan iemand daar nog zijn licht over laten schijnen, maar dat is mijn 
uitgangspunt daarbij.
De voorzitter: Portefeuillehouder.
Portefeuillehouder Heijkoop: Ik heb ook kennis genomen van de motie die is ingediend en 
aangenomen in de gemeenteraad van Zwijndrecht. Ik denk dat het een bijzonder staatsrechtelijk figuur 
is als we hier moties van Zwijndrecht gaan bespreken, maar eigenlijk is de strekking van die motie 
hetzelfde. Regel iets in het beleid dat die giften duidelijk zijn, wat wel en niet kan voor de 
bijstandsgerechtigden, waarbij ik het dictum van de motie van Zwijndrecht niet zo handig geformuleerd 
vind. Tegelijkertijd gaan we die ook bespreken in de nieuwe GR Sociaal en gaan we die uitwerken in 
beleid, net zoals de strekking van uw motie ook beoogt, en zullen we daar bij u op terugkomen. En ik 
beoog eigenlijk om wellicht nog een aantal andere zaken aan te passen maar dat is ook afhankelijk van 
de ruimte die het regeerakkoord biedt en eventueel op onderdelen een aanpassing van de 
Participatiewet. Maar dit zal daar zeker onderdeel van uitmaken. 
De voorzitter: Ik zag nog een hand van de heer Boudewijn maar die is inmiddels weer ingetrokken. 
Bent u hiermee ook tevreden?
De heer Boudewijn: Richting de heer Van Krimpen zou ik nog aan willen geven dat de tekst van de 
motie daar ook wat verwarrend in is, want er staat van deze giftgrens van twaalfhonderd exclusief enige 
periodieke aanvulling. Dus dat loopt toch wat door elkaar, dat periodiek en incidenteel. Dat is wat 
verwarrend. Maar dat doet denk ik verder niet ter zake als de lijn van de portefeuillehouder gevolgd 
wordt, dan is dat wat ons betreft akkoord. Dat wilde ik nog even teruggeven maar ik trok mijn handje 
even terug.
De voorzitter: De heer Van Krimpen, bent u dan voldoende gerustgesteld door de portefeuillehouder 
en is het dan akkoord wat u betreft om de motie hiermee als afgedaan te bestempelen? 
De heer Van Krimpen: Laten we dat doen. Ik zeg dank aan alle mensen die hierop hun inbreng hebben 
gehad. En uiteraard dank aan de portefeuillehouder. 
De voorzitter: Fijn, dank u wel. Dan hebben we daarmee dit extra ingelaste agendapunt ook gehad en 
dan weet de portefeuillehouder, ondanks dat het de laatste Drechtraadvergadering is, wat hem te doen 
staat in de kerstvakantie, want hier moet hard gewerkt worden. Hij zit ook te lachen dus hij heeft er ook 
zin in dus dat is mooi. Dan hebben we daarmee dit agendapunt gehad en dan komen we bij een 
bijzonder deel van de agenda. 

Besluit: De motie Vreemd aan de orde van de dag Giftgrens Bijstand omhoog wordt ingetrokken.

7. Rondvraag en sluiting
De voorzitter: Dat heet agendapunt zeven, rondvraag en sluiting, maar dat is ook meteen de 
rondvraag en sluiting van de allerlaatste Drechtraadvergadering in de geschiedenis van de Drechtraad. 
En dat is nogal een geschiedenis. We hebben een drietal sprekers. Als eerste mag ik straks zelf het 
woord voeren. Daarna geef ik het woord aan de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, voor ons 
niet onbekend, de heer Maarten Schurink. Hij is ook inmiddels in de vergadering. Fijn dat je er bent 
Maarten. Het is gelukt. Het had even wat technische problemen maar het is allemaal goed gekomen, 
precies op tijd. En tot slot mag ik straks de heer Boudewijn nog het woord geven als plaatsvervangend 
voorzitter van de Drechtraad. 

Ik ga beginnen met mijn eigen toespraak. 
Beste mensen, net zoals u dat waarschijnlijk ook zult hebben, heb ook ik een dubbel gevoel bij deze 
laatste Drechtraadvergadering. Dat komt denk ik vooral door het woord laatste. Dat geeft altijd iets 
weemoedigs en benadrukt in dit geval het einde van een bijzondere periode van zeventien jaar. 
Zeventien jaar onder voorzitterschappen van onder andere mijn voorgangers Bandell, Brok en Van der 
Velde en de laatste vier jaar mocht ik dat zelf zijn. Zoals ik tijdens de eerste kwartaalbijeenkomst vorige 
maand al aangaf besef en begrijp ik ook heel erg goed dat sommigen van u het einde van deze periode 
echt ervaren als een verlies en dat sommigen van u de periode van transitie hebben ervaren als 
onaangenaam. Tegelijkertijd merk ik dat het besef is gegroeid dat de regio veel meer inhoudt dan 
zeven samenwerkende gemeenten en hun samenwerkingsstructuur. Dat onze bijna 
driehonderdduizend inwoners, onze duizenden ondernemingen, onze gezamenlijke ambitie voor meer 
woningen en banen, betere infrastructuur en verduurzaming, belangrijker zijn dan de manier waarop 
zeven lokale overheden tot visie en besluitvorming komen. En ook het besef dat bij nieuwe uitdagingen 

pagina 13



        concept verslag openbare vergadering Drechtraad d.d. 7 december 2021

in een nieuwe tijd ook een nieuwe manier van samenwerken past. Ik zou het einde van deze periode 
dan ook vooral willen markeren als een nieuwe start. Een start waarbij we de partners van en in onze 
regio serieus nemen, we de inhoud leidend laten zijn in plaats van onze gemeente- en regiogrenzen en 
waarin we elkaar als gemeenten ook serieus nemen. We zijn niet gelijk maar we zijn wel gelijkwaardig. 
Dat is een belangrijk verschil. Over onze inliggende gemeenten wil ik ook als burgemeester van 
Dordrecht echt voor alle zekerheid en voor alle duidelijkheid toch ook maar eens klare wijn schenken. 
Wat mij betreft zijn het primair de eigen inwoners en lokale politici en bestuurders van een gemeente 
die bepalen of hun gemeente zelfstandig bestaansrecht heeft. Het is niet aan een buurgemeente, een 
centrumstad of een andere bestuurslaag om als eerste initiatieven te nemen tot een eventuele 
herindeling. Zeker niet zolang een gemeente de zaken prima zelfstandig kan regelen. En juist daarbij 
kunnen wij elkaar nu echt van dienst zijn. Wat mij betreft stelt die nieuwe manier van samenwerken ons 
toekomstgericht en langdurig in staat om als zelfbewuste en zelfstandige gemeenten onze taken te 
vervullen voor onze inwoners. Overigens dreigt gelijktijdig ook het omgekeerde als we elkaar wel 
zouden loslaten. Beste mensen, deze regio is namelijk één regio. Een regio die er altijd is geweest en 
ook altijd zal zijn. We hebben elkaar gewoon nodig en vermoedelijk neemt dat belang de komende 
jaren alleen maar toe met tal van taken die aan regio’s zullen worden toebedeeld. Dat samenwerken 
doen we nu dus in een nieuwe structuur en die gaat wat mij betreft, en die laten we al wat zien de 
laatste tijd, ook hand in hand met een vernieuwde cultuur. Eentje van samenwerken met partners, met 
een grote mate van openheid, vertrouwen, eerlijkheid, realisme, resultaatgerichtheid en bovenal ook 
een stukje trots. Trots op onze regio. We stralen dat mede uit met ons nieuwe beeldmerk. Het zit hier 
ook op mijn revers. Zo gaan we slim samen vooruit. 
En bij zo’n laatste Drechtraad ga je natuurlijk ook nog even terugkijken. Op deze plaats wil ik mijn 
waardering en lof uitspreken voor iedereen die een rol heeft gespeeld bij de Drechtraad. Van mensen 
aan de zijlijn, op de achtergrond, tot de leden zelf. Iedereen die het mogelijk heeft gemaakt dat de 
Drechtraad kon functioneren. Er is veel pionierswerk, enthousiasme en creativiteit nodig geweest de 
afgelopen zeventien jaar. En in 2006 ontstond er iets bijzonders in politiek Nederland, de Drechtraad. 
Raadsleden uit de regio stonden aan het roer. Het was en is nog steeds een unicum in politiek 
bestuurlijk Nederland en ook voer voor gesprek. Voer voor gesprek binnen onze regio maar ook 
daarbuiten. Daar zal de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, Maarten Schurink, onze gast 
vanavond, ook vast nog wel wat over te zeggen hebben. De Drechtraad en het Drechtstedenbestuur 
hebben onze regio veel goeds gebracht. Gemeenten, raadsleden en bestuurders ontmoetten elkaar, 
gaven richting aan plannen en straalden gezamenlijkheid uit. En dat moeten we ook zeker behouden. 
Deze winst nemen we graag mee om deze regio verder te brengen. We gaan profiteren van het 
fundament dat jarenlang en jaren geleden al is gelegd. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de zaadjes die 
door de Drechtraad zijn gezaaid nu verder tot bloei komen. Bloei om onze geweldige regio verder te 
laten groeien. Een grote stap op weg naar volwassenheid. 
Dames en heren, de wereld verandert. We leven in een nieuw tijdsgewricht. Samenwerking vereist 
andere maatschappelijke spelers en een andere manier van samenwerken. Vorige maand hebben we 
voor het eerst kunnen proeven aan onze nieuwe manier van samenwerken tijdens de eerste 
kwartaalbijeenkomst. In het Energiehuis spatte de energie er werkelijk van af. Ik heb hopelijk net als u 
vele enthousiaste mensen gesproken. Mensen die er samen met u echt iets van willen maken en onze 
regio verder willen brengen. Het is nu ook tijd om samen met die andere partners op te trekken. 
Samenwerken hoeft niet altijd met iedereen. Het kan in kleiner of ander verband ook lukken zolang we 
het grotere geheel maar voor ogen blijven houden. Ik noem dat de luiken openzetten. Sommige 
thema’s vragen om meer flexibele samenwerking tussen gemeenten, ook buiten onze regio. Maar ook 
met kennisinstellingen, met bedrijfsleven. Er is voor ons behoefte aan meer maatwerk, een stedelijke 
opgave en waarborgen van lokale identiteit in omliggende dorpen. We moeten streven naar behoud van 
het goede en verbetering van datgene wat aanpassing behoeft. Dat is wat wij gaan doen. We blijven 
niet langer hangen in mijmeren over het verleden. We bouwen met elkaar verder aan een regio waar je 
bij wilt horen en waar je een steentje aan bij wilt dragen. Ik blijf me daar, hopelijk samen met u, in volle 
overtuiging hard voor maken. Smart Delta Drechtsteden. Met elkaar slim samen vooruit. Dank u wel.

Dames en heren, dat is de toespraak die ik graag wilde houden ter gelegenheid van deze laatste 
Drechtraadvergadering. Maar we hebben ook nog een bijzondere verrassing voor een aantal mensen 
voordat ik het woord geef aan Maarten Schurink. 
De heer Boudewijn zou hier ook aanwezig zijn in deze zaal. Ik wil hem vragen zijn camera aan te 
zetten. Daar is hij. Hij heeft overigens ook het prachtige nieuwe beeldmerk al op zijn revers zitten. Zo is 
dat, een man met een groot hart voor de regio. 
We hebben nog iemand die hier vanavond aanwezig is, dat is de heer Moorman. Die zit hier ook naast 
mij. Dag Chris. We zwaaien even naar elkaar op ruim anderhalve meter afstand mag ik wel zeggen. 
Ik wil graag beide heren even toespreken. Chris, wil je ook je camera aanzetten, dan kunnen de 
mensen je goed zien. 
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Dames en heren, ik wil graag twee bijzondere Drechtraadleden in het zonnetje zetten bij deze 
gelegenheid. Eén omdat hij de afgelopen raadsperiode onder andere als meer dan uitstekende 
plaatsvervanger van mij heeft opgetreden en de ander omdat hij bij zo’n beetje elke mogelijke 
commissie van de Drechtraad heeft gezeten en al in de beginjaren bij de Drechtraad betrokken was. 
Uiteraard heb ik grote waardering voor alle Drechtraadleden, voor hun plaatsvervangers en voor oud 
Drechtraadleden vanwege hun energie en toewijding om onze regio vooruit te helpen. Maar deze twee 
heren hebben zich de afgelopen jaren wel op heel veel fronten voor de Drechtraad ingezet. Ik heb het, 
en u voelde het wellicht al een beetje aankomen vanwege het feit dat ik heb gevraagd of zij even in 
beeld wilden komen, natuurlijk over de heren Moorman en Boudewijn. 
Om met die laatste te beginnen, Peter, jij zit sinds 2014 in de Drechtraad namens de SGP/ChristenUnie 
fractie uit Hendrik-Ido-Ambacht en sinds 2018 ben jij, en dan zeg ik even houd je vast mensen, 
plaatsvervangend voorzitter van de Drechtraad, plaatsvervangend voorzitter van het Presidium, 
voorzitter van de Agendacommissie, voorzitter van de Auditcommissie en voorzitter van de 
Werkgeverscommissie. Dat is een hele mond vol. En naast al die formele taken was je eerder voorzitter 
van de commissie die na het uitkomen van het rapport Deetman suggesties heeft gedaan tot 
verbetering van de resultaten van de regionale samenwerking en was je ook vaak samen met Egbert 
Lichtenberg, inmiddels burgemeester, een bemiddelaar tijdens vergaderingen om uit impasses te 
komen en ben je, dat is wellicht iets Ambachts, dol op de kroketten die tijdens de 
Agendacommissievergaderingen werden geserveerd. Ik heb je leren kennen Peter als contentieus, 
gewetensvol, financieel verantwoord en hardwerkend. En ook heel loyaal moet ik daar nog aan 
toevoegen. Dat hardwerkende, dat laatste, bewijs je ook in het leven naast de Drechtraad want je werkt 
gewoon als bestuurder van RST Zorgverleners met ruim duizend medewerkers. En je hebt ook nog een 
eigen bedrijf, Boudewijn Consulting. En je hebt ook nog twee dochters en zes zoons. En nou moet ik 
zeggen dat ik al slapeloze nachten heb met twee kinderen, maar jij hebt er acht Peter. Je wordt 
geroemd om je ruime dossierkennis. Je leest alles. Je haalt de hoofdlijnen uit de stukken maar je kent 
ook de venijnige details. Je hebt echt oog voor het regionale belang en je hebt een groot 
verantwoordelijkheidsgevoel als plaatsvervangend voorzitter van de Drechtraad. Jij hebt, zo ik 
begrepen heb, ook een rol gespeeld in de professionalisering van je eigen fractie en van de Drechtraad 
als geheel. Kortom, een meer dan gewaardeerde kracht. Ik begrijp ook Peter dat je fan bent van een 
andere Boudewijn, Boudewijn Zwart, de Dordtse stadsbeiaardier. Je bezoekt zijn concerten vaak. Ik 
hoop je nog vaak in Dordrecht en in onze regio te treffen. Heel plezierig om met jou te mogen 
samenwerken. 
En dan Chris Moorman. Die draait al helemaal lang mee. Je bent sinds 2014 plaatsvervangend lid of lid 
van de Drechtraad namens ABZ uit Zwijndrecht en in de afgelopen periode was jij, en houd u wederom 
even vast mensen, lid van de voorzitterspoule voor de Carrousels, plaatsvervangend voorzitter van de 
Agendacommissie, lid van de Agendacommissie, lid van het Presidium en lid van de 
Werkgeverscommissie. Maar ik heb me ook laten vertellen Chris dat jij al rond de begintijd, rond 2003 
2004, bij de voorloper van de Drechtraad, die toen nog niet zo heette, betrokken was in overleg, waar 
ook raadsleden uit ’s-Gravendeel en Heerjansdam en ook Statenleden aan deelnamen. Een 
Gebiedscommissie en wat dat betreft gaan we met de kwartaalbijeenkomsten misschien een klein 
beetje terug in de tijd want we kijken weer breder dan alleen naar de Drechtsteden. Wat mensen over 
jou zeggen is dat jij er altijd was en bent en altijd ook een inhoudelijke bijdrage levert. Zo heb ik jou ook 
leren kennen Chris. Als er werkbezoeken waren, en die waren er zeker in de begintijd veel, dan stond jij 
er altijd voor open om daarbij te helpen. Je bent met recht een warm pleitbezorger van de regionale 
samenwerking. Overigens geldt voor jou ook een bijzonderheid in de lokale politiek. Vorig jaar ontving jij 
de Zwijndrechtse Heugel omdat je maar liefst vijfentwintig jaar raadslid was. Daar heb ik grote 
bewondering voor. 
Dat laatste geldt, Peter en Chris, voor jullie allebei. Jullie zijn ware Drechtsteden ambassadeurs. Ik kan 
me voorstellen dat het voor jullie ook best een beetje jammer is en misschien wel drie keer slikken dat 
de Drechtraad ophoudt te bestaan. Maar ik hoop natuurlijk dat jullie net zo enthousiast zijn over het 
toekomstperspectief dat we met elkaar hebben, onder andere door middel van de 
kwartaalbijeenkomsten en allerlei andere manieren waarop we elkaar nog treffen en verder helpen in 
het gebied. En dat jullie daar ook met minstens evenveel energie en inspiratie naartoe gaan en 
vandaan komen. Om jullie te bedanken voor jullie ongelooflijke inzet voor onze regio en als grote blijk 
van erkenning mag ik jullie namens het Drechtstedenbestuur de Drechtstedendukaat uitreiken. Die 
komt jullie beiden zeer toe. Ik begrijp dat jullie familie ook meekijkt en dat jouw partner en jongste zoon 
hier aanwezig zijn Chris. Misschien heb je ze al gezien. Daar zitten ze, ik zwaai even. Voor jou kon dat 
helaas niet Peter omdat je thuis in quarantaine zit. Maar overigens Chris, dat is toch wel heel bijzonder 
en dat wil ik ook nog wel even memoreren, heb ik begrepen dat jouw zoon al eens eerder heeft 
gepoogd om voor jou een Drechtstedendukaat aan te vragen. Dat is twaalf jaar geleden. Dat soort 
dingen blijft natuurlijk rondzwerven en uiteindelijk komt het altijd goed. Die is toen niet toegewezen 
maar nu komt hij je echt dubbel en dwars toe. Jouw zoon woont in de Verenigde Staten. Ik begrijp dat 
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hij, net als je dochter in Engeland, nu ook meekijkt met deze digitale bijeenkomst. Dus zwaai even  naar 
ze want het is ook echt een beetje een familiehappening. 
Beste mensen, het is een beetje ingewikkeld zo via de digitale weg maar ik wil heel graag dat u vanuit 
de huiskamers tussen de kerstbomen en de prachtige achtergronden een groot digitaal applaus geeft 
aan Chris Moorman en Peter Boudewijn. Peter, ik kom hem bij jou thuis nog een keer overhandigen of 
we maken een afspraak. We gaan zorgen dat jij bloemen krijgt en dat de Dukaat jouw kant op komt. En 
ik wil graag Chris hier de Dukaat overhandigen en daar komen ook bloemen bij. 
Beste mensen, ik kan me voorstellen dat Chris en Peter allebei licht geëmotioneerd zijn. Ik kijk even of 
Peter de mensen nog iets wil zeggen want hij weet als geen ander hoe schaars die 
Drechtstedendukaten zijn en hoe bijzonder het is dat die wordt uitgereikt. Hij komt je van harte toe. Ik 
kan me voorstellen dat je er nog een woordje aan wilt wijden.
De heer Boudewijn: Dat wil ik zeker en je verrast me enorm Wouter, dat mag je gerust weten. Ik stel 
het zeer op prijs. Ik heb het ook met liefde en plezier gedaan kan ik zeggen. Daar zal ik straks in mijn 
speech namens de Drechtraad ook nog wel wat over zeggen. Maar ik ben zeer vereerd wat dat betreft. 
Een paar opmerkingen. Ik ben gezegend met veel energie. Daardoor mocht ik het en kon ik het ook 
doen. Ik heb het ook niet alleen hoeven doen. Wat dat betreft hebben veel collega’s in de Drechtsteden 
daar ook een bijdrage aan geleverd. Het is voor mij soms ook best wat stress geweest, dat noemde jij 
ook wel, in sommige situaties. Maar aan de andere kant heb ik er ook altijd wel van genoten en was het 
ook ontspanning. Ik denk dat het belangrijkste is, dat gaf jij in je afscheidswoorden ook al aan, dat we 
het uiteindelijk doen voor onze inwoners. Als we dat voor ogen houden dan heb je ook de energie en 
krijg je ook de energie. Vanavond lukte het helaas niet om aanwezig te zijn maar dat gaan we nog wel 
een keer goedmaken. Jij noemde Boudewijn Zwart inderdaad. Dat is een goede vriend van ons. Ik zeg 
altijd het is de hoogste ambtenaar van Dordrecht. Hij zit op grote hoogte in de toren en het is de 
hoogste ambtenaar van Dordrecht. 
De voorzitter: Hartstikke mooi. Dank voor deze laatste toevoeging. Ik wil je vanaf deze plek nogmaals 
heel hartelijk feliciteren, overigens ook met jouw echtgenote van wie ik heb begrepen dat zij vandaag 
jarig is. Dus ook daar nog de felicitaties mee. En hopelijk spoedig herstel in huize Boudewijn voor wat 
betreft het coronavirus. 
Dan gaan we over naar Chris Moorman die ons vast ook nog een woordje wil toedichten. Hij kan mij  
eigenlijk niet recht aankijken.
De heer Moorman: Het is een bijzondere verrassing en het is ook wel mooi dat we de Drechtraad 
hiermee internationaal maken. Amerika, Engeland, geweldig dat u allemaal meekijkt en natuurlijk heel 
erg fijn dat mijn jongste zoon hier ook weer is met mijn partner. Dat is altijd weer een heel mooi 
moment. Ik wil het kort houden, dat is wat politici zeggen en dan wordt het een half uur. Ik ben in de 
politiek begonnen in Zwijndrecht maar ik heb hier in Dordrecht onder andere samengewerkt met Jan 
Lagendijk, ook niet onbekend. Ik heb later samengewerkt met mensen waarvan er nu nog één in de 
Drechtraad zit, Cor van Verk, en Gerrit Veen is de andere in het Drechtstedenplatform voor 
woonconsumenten. En eigenlijk vanuit die drive is mijn inzet voor de Drechtraad eigenlijk altijd gewoon 
gebleven. Wij groeien graag door naar de volgende fase. Ik wil dank zeggen aan het personeel, aan de 
mensen die ook een bijdrage hebben geleverd, aan de collega’s in de politiek want met zijn allen doen 
we het en het ontmoeten van elkaar blijft belangrijk. Tot zover. Dank. En natuurlijk ook Peter 
gefeliciteerd want we hebben heel erg fijn samengewerkt en dat blijven we doen. 
De voorzitter: Hartelijk dank ook voor deze mooie woorden. 

Dan wil ik nu toch overschakelen  naar Maarten Schurink. Voor jou is de cirkel misschien ook wel een 
beetje rond. Je bent inmiddels secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken. Je hebt een aantal jaren 
gewerkt als gemeentesecretaris in de stad Utrecht. Daarvoor uiteraard hier in Dordrecht en ook in die 
hoedanigheid betrokken geweest bij de Drechtraad. Je zou kunnen zeggen de cirkel is rond maar ik 
geef jou graag het woord voor ongetwijfeld wat scherpe reflecties op de ontwikkeling in ons gebied. 
Voordat je dat doet wil ik je eerst graag digitaal dit mooie boek overhandigen. Het komt jou toe. Ja, daar 
is hij, hij is bij mij weg, heel mooi. Het mooie boek dat ook alle Drechtraadleden en andere betrokkenen 
thuisgestuurd hebben gekregen, de Drechtraad van 2004 tot 2021, raadsleden in het algemeen 
bestuur. Een prachtig boek, geschreven door onze inmiddels teruggetreden griffier Els Boers en ook 
door de heer Maas. Ik ben ze zeer erkentelijk voor dat boek maar ik wil jou graag dat boek als eerste 
formeel overhandigen. Je hebt hem in handen. Je hebt er ongetwijfeld nog inspiratie aan ontleend. Aan 
jou het woord Maarten, fijn dat je er bent.
De heer Schurink: Dank je wel Wouter. Ik begrijp dat het bij jullie gebruikelijk is dat jullie allemaal je 
camera uitzetten want ik zie niemand, maar ik ga ervan uit dat jullie mij horen. Heel goed, fijn dat jullie 
er allemaal zijn. Dat vind ik leuk want dan praat ik namelijk tegen mensen. Dus als jullie het niet 
vervelend vinden wil ik jullie best even aankijken. Bovendien zie ik nog een paar bekende gezichten
De voorzitter: Maarten, we hebben drieënzestig mensen in de vergadering.
De heer Schurink: Ja, fantastisch.
De voorzitter: En ze zijn allemaal alive and kicking, dus ga je gang.
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De heer Schurink: Heel fijn. Ik zie een aantal bekende gezichten dus dat doet mij deugd. Zoals Wouter 
zei, de cirkel rond is misschien wat teveel gezegd Wouter, maar ik vind het wel heel leuk om weer terug 
te zijn in de Drechtsteden. Dat vond ik al een goed jaar geleden, toen ik op werkbezoek was bij jullie. 
Zowel in Dordrecht als in Hendrik-Ido-Ambacht ben ik toen geweest. Ik was erbij. In de jaren 2002 tot 
2006 werkte ik in Dordrecht als directeur van de concernstaf, hoofd strategie en later ook als 
gemeentesecretaris. Ik moet zeggen dat deze uitnodiging mij wel weer even deed terugdenken aan die 
tijd. Ik was toen ongeveer tweeëndertig en Ronald Bandell, één van mijn leermeesters mag ik wel 
zeggen, gaf mij toen, op mijn tweeëndertigste de gelegenheid om gemeentesecretaris te worden in 
Dordrecht. Daar ben ik hem nog altijd zeer dankbaar voor. Helaas is hij niet meer onder ons maar ik 
denk nog vaak aan hem. Eén van de dingen waar het boekje mij ook weer aan deed herinneren was 
een aantal uitspraken die hij altijd deed, gelinkt aan de Drechtsteden. Sommigen van jullie zullen die 
herkennen. Een beroemde uitspraak was het betere moet niet de vijand van het goede zijn. Die 
gebruikte hij werkelijk ongeveer elke dag. En een andere belangrijke was structuur volgt inhoud. Dat is 
een uitspraak die altijd in de Drechtraad opgang heeft gedaan. Ik denk dat de manier van werken die 
Ronald Bandell voorstond echt wel een hele belangrijke basis onder de Drechtstedensamenwerking is 
geweest. Ik vond het heel leuk om in het boekje terug te lezen hoe dat ook gedocumenteerd is. Want 
waarom werd nou die Drechtraad opgericht, althans zoals ik het heb ervaren toen ik erbij was en ik zie 
Jaap Paans inmiddels ook verschijnen in het scherm, die weet er net zoveel van als ik want die was er 
ook bij. Dat geldt voor verschillende anderen. Ik zie Wim trouwens ook. Allerlei mensen die er toen ook 
bij waren. Waarom was dat nou nodig, die Drechtraad? Je zou zeggen, jeetje, wat een gedoe zeg voor 
wat regionale taken, dat je dat zo zwaar optuigt. Maar dat was omdat we en bedrijfsvoering en 
gezamenlijke uitvoering en gezamenlijk beleid samen deden. En dat was zodanig omvangrijk, regionale 
taken en bevoegdheden, dat daar bij de gemeenten het gevoel bij ontstond je moet dat legitimeren. 
Want als je dat niet legitimeert dan ben je niet democratisch. En dat was de reden om die Drechtraad 
op te richten. Om zowel voor beleid als voor uitvoering als voor bedrijfsvoering democratische 
legitimatie te regelen. Want ook toen al was er veel discussie over die Wet Gemeenschappelijke 
Regelingen waar raadsleden altijd op grote afstand stonden en waar altijd veel geklaag was over die 
Gemeenschappelijke Regelingen waar je geen invloed op hebt en die maar geld uitgeven, die colleges, 
en dan moeten wij dat met ons budget maar vertalen in onze begrotingen. Dat was de onderlegger, 
zodanig omvangrijke bevoegdheden die nodig zijn om deze regio verder te krijgen en daarom heb je 
democratische legitimatie nodig. En daarbij, Jaap schreef het in het boekje, was het nooit zo dat we 
dachten dat de Drechtraad een soort panacee voor alles was, maar we moesten iets. Dat kreeg nog 
uiting doordat er in het eerste jaar, of misschien wel iets langer, net werd gedaan alsof er een 
Drechtraad was, ik geloof dat het een jaar was als ik me niet vergis, en dat na dat jaar die Drechtraad 
officieel werd. En inderdaad, op dat moment was dat een vergaand idee in de regionale samenwerking 
en eigenlijk alleen maar geëvenaard door de Parkstad Limburg op dat moment, de regio rondom 
Heerlen, waar ze ook een vergaande regionale samenwerking hadden en ook iets van regiovorming 
probeerden te doen. Maar de Drechtraad ging verder. Als je terugkijkt kun je denk ik vaststellen dat dat 
ook wel heel veel heeft gebracht, die Drechtraad. Zeker in de begintijd, dat staat ook in het boekje mooi 
omschreven, leidde dat tot heel intensieve samenwerking op bijvoorbeeld een streefbeeld voor de 
toekomst van de netwerkstad. Het leidde tot samenwerking op het gebied van wonen en economie en 
nota’s die duidelijk maakten waar welke woningen moeten komen en hoe we de economie willen 
ontwikkelen. Ik herinner me nog Shipping Valley en een rapport dat heette de Drechtsteden heeft goud 
in handen, nu moeten ze het nog verzilveren. Die inhoud van de samenwerking ging heel ver want 
uiteindelijk is het met het Manden maken proces zelfs gelukt om een regionaal investeringsfonds te 
maken waar de Provincie ook geld inlegde en waar vervolgens ook een aantal grote regionale projecten 
uit tot stand zijn gekomen. De één wat sneller dan de ander, zoals dat gaat, maar toch concrete 
voortgang op concrete uitvoeringsprojecten in gezamenlijkheid in de regio. Ik denk dat dat paste in die 
tijd want het was een tijd waarin de overheid zich denk ik ook realiseerde dat het nodig was om deze 
regio met overheidsinvesteringen een flinke duw in de rug te geven. De stad Dordrecht deed dat op dat 
moment al met de Eneco gelden en de regio deed dat met het Manden maken fonds. Ik noem even een 
paar projecten die in laten we zeggen de laatste vijftien jaar tot stand zijn gekomen, die voor een deel 
hun oorsprong hadden in dat Manden maken proces. Dat gaat bijvoorbeeld over het Leerpark en de 
LOC’s in de verschillende gemeenten die daaraan gekoppeld zijn. Het gaat over het Gezondheidspark, 
over de Sportboulevard, over het Energiehuis, over de Drechtoevers, over de waterbus, over de A15, 
over de Stadswerven en over allerlei andere woningbouwprojecten in die gemeenten. Het is 
spectaculair vind ik echt, dat mag ook wel eens gezegd worden, wat door de regio voor elkaar is 
gekregen doordat de overheden elkaar opzochten. Wat ik heel goed begrijp en ook ondersteun is dat 
de samenwerking zich ontwikkelt en ook de regio zich ontwikkelt. Dus ik snap de insteek die er nu 
wordt gekozen om nadrukkelijker met de samenleving, met het bedrijfsleven, met het maatschappelijk 
middenveld, met burgers, groepen van burgers, vrijwilligersorganisaties, om daar meer mee samen te 
werken omdat je nu het investeringsvermogen ook van die partijen wilt verbinden aan de toekomst van 
de regio. Het is wel een zware last of een zware verantwoordelijkheid, laat ik het zo maar even zeggen, 
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die jullie op je nemen als je zegt dat gaan wij doen zonder structuur. Ik vind het heel erg leuk om te 
horen wat jullie zeiden over de bijeenkomst in het Energiehuis, dat dat zo’n succesvolle en energievolle, 
hoe kan het ook anders, bijeenkomst is geweest. Mijn oproep aan jullie zou zijn houd dat vast, verslap 
niet. Zorg dat je allemaal bij die regionale bijeenkomsten blijft komen want ze zijn ongelooflijk belangrijk 
voor deze regio. En de snelheid die onder het Manden maken proces zat en de snelheid gericht op 
uitvoering is iets dat ik de Drechtsteden ook voor de toekomst toewens. Ik zou jullie nog twee specifieke 
opletpunten mee willen geven voor de komende tijd, in een tijd waarin jullie proberen veel flexibeler 
samen te werken dan die Drechtraad misschien ook nog mogelijk maakt. Uiteindelijk is een structuur 
altijd tijdelijk. De eerste is, jullie kiezen ervoor om de bedrijfsvoering expliciet bij de stad te beleggen. Ik 
heb alle stukken gelezen en ik zie daarin dat er een opdrachtgever- opdrachtnemer relatie moet zijn en 
dat er dan strak gestuurd kan worden op efficiency. En ik lees daarin dat de omliggende gemeenten 
gaan zorgen dat Dordrecht het goedkoper gaat doen. En als Dordrecht dat niet doet dan hebben ze een 
probleem. En andersom lees ik erin dat Dordrecht eindelijk zelf kan doen wat ze vindt dat nodig is op de 
bedrijfsvoering en dat ze niet meer zo’n last heeft van de wensen van al die omliggende gemeenten. 
Mijn oproep aan jullie is, let op. Het strikt invullen van het opdrachtgever-opdrachtnemerschap heeft als 
groot risico, dat zien wij op andere plekken in het land, dat er verwijdering optreedt tussen de 
opdrachtnemer en de opdrachtgever. Mijn advies aan jullie is, en dat leren we echt van de andere 
samenwerkingen in het land, zorg ervoor dat je samen eigenaar blijft van de manier waarop die 
bedrijfsvoering plaatsvindt. Op het moment dat het verwordt tot, laat ik het zeggen, de uitersten die ik 
net omschreef dan is het over vier jaar klaar. Want dat is wat jullie hebben afgesproken. Over vier jaar 
kan ieder zijns weegs gaan. Mijn oproep is, zorg ervoor dat je je niet pas over vier jaar met zijn allen 
gaat bezighouden met de manier waarop die bedrijfsvoering loopt want bedrijfsvoering is niet politiek 
ongevoelig. Bedrijfsvoering, en zeker bijvoorbeeld IT, is onderhand direct onderdeel van ons primaire 
proces. Dat is het eerste opletpunt dat ik jullie zou willen meegeven in deze nieuwe samenwerking 
vanuit de brede ervaring die wij in het hele land hebben. Het tweede is dat de regio steeds belangrijker 
wordt. Jullie weten net als ik dat er op dit moment wordt geschreven aan een nieuw regeerakkoord en 
ik heb het sterke vermoeden dat er in het regeerakkoord, met name op het ruimtelijk domein, grote 
bedragen zullen worden vrijgemaakt en grote ambities zullen worden geformuleerd als het gaat over 
een aantal vraagstukken in het ruimtelijk domein. Dat zal gaan over stikstof, dat zal gaan over wonen, 
dat zal gaan over klimaat en wellicht nog over een paar andere onderwerpen. Voor die onderwerpen 
verwacht ik dat het Rijk heel nadrukkelijk naar regio’s zal gaan kijken. Niet naar één gemeente, niet 
naar twee gemeenten maar naar een regio. En dat wij ook vanuit het Rijk gaan vragen aan de regio’s, 
dat hebben we bij de RES’en al gedaan, kunt u zoveel megawatt uur leveren aan energiebesparing? 
Kunt u zoveel stikstofruimte besparen? Welke maatregelen heeft u daar dan voor nodig, welke 
investeringen? En kunt u zoveel woningen leveren? Die vragen gaan op jullie afkomen en daar hebben 
jullie geen vaste structuur meer voor, tenminste niet als gemeenteraden. Maar die vraag komt wel. Dus 
ik herhaal nog een keer mijn oproep van eerder blijf met elkaar samenwerken in dat regionale verband. 
Het is superkrachtig als je dat samen doet met corporaties, met projectontwikkelaars, met 
boerenorganisaties, met natuurorganisaties. Het is echt zeer positief dat jullie die beweging inzetten, 
nog veel nadrukkelijker dan in het verleden. Maar zorg ervoor dat je het samen blijft doen want die 
vraag gaat vanuit het Rijk komen en daar hoort ook heel veel geld bij. Dus het is een spannend 
moment, zeg ik tegen jullie, om deze verandering van jullie regionale samenwerking op dit moment te 
doen. Het is een grote ambitie die voor jullie ligt om vervolgens die opgaven die vanuit het 
regeerakkoord naar jullie toekomen op die manier beet te pakken. Ik denk dat dat kan. Ik denk ook dat 
dat kan met, laten we zeggen, die frisse flexibele manier van samenwerken die jullie je hebben 
voorgenomen. Maar ik zeg er ook bij, het Rijk heeft haast, is mijn inschatting en zal niet heel lang willen 
wachten totdat er besluitvorming is. Dus een manier van werken die enig tempo heeft zal van belang 
zijn om de middelen ook naar je regio te krijgen. Ik weet zeker dat er nu velen in deze call zitten die mij 
hierover het liefst heel stevig aan de tand zouden willen voelen en die ook zeggen wat denk je wel niet, 
dat je zomaar kan zeggen dat het Rijk ineens snelheid wil. Dat is allemaal terecht. En toch gaat dit 
gebeuren, dus ik zou me er wel op voorbereiden als ik jullie was. Tot slot, en dan houd ik op Wouter, 
heel veel dank voor de gelegenheid om na achttien jaar weer eens terug te zijn bij jullie om afscheid te 
nemen van de Drechtraad. Ik moet zeggen het stemt mij ook een beetje weemoedig omdat ik de 
vormgeving van het experiment nog steeds heel interessant vind en ook voor de toekomst interessant 
blijf vinden. Maar ik begrijp ook dat de samenwerking zoals jullie die willen vormgeven gebaat is bij een 
grotere mate van flexibiliteit en dat de Drechtraad daar moeilijk onderdeel van kan uitmaken. Dus ik 
wens jullie daar heel erg veel succes bij. Misschien mag ik afsluiten met de woorden van Ronald 
Bandell die ik aan het begin ook al noemde. Structuur volgt inhoud en maak het betere niet de vijand 
van het goede. 
De voorzitter: Heel hartelijk dank Maarten voor jouw mooie woorden. Ik zie allerlei hartjes en 
applausjes voorbijkomen bij de leden van de Drechtraad en de andere aanwezigen dus ze zijn denk ik 
goed geland. En jouw tips en trics, noem ik ze dan maar even, hebben we goed in de oren geknoopt. Ik 
weet dat jij onze regio een warm hart toedraagt. Dus ook in de positie die je nu hebt zullen we elkaar 
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ongetwijfeld de komende jaren treffen. Ik denk dat we er klaar voor zijn om de opgaven die jij net 
beschrijft hier tegemoet te treden en daar gaan we met elkaar voor. Dus ik hoop dat jij dat oog, dat je 
nu weer even op de Drechtsteden hebt gericht, de komende jaren ook zult houden. Dank je wel voor je 
bijdrage. Fijn dat je even weer in ons midden wilde zijn. En ik wil je vragen nog even in ons midden te 
blijven want we sluiten deze bijzondere Drechtraadvergadering, de laatste Drechtraadvergadering, af 
met mooie woorden van Peter Boudewijn, onze plaatsvervangend voorzitter. Die wil ik graag nu de 
gelegenheid geven die woorden tot ons te richten. Ga je gang Peter.

De heer Boudewijn: Dank u wel. Ik zit nog bij te komen van de verrassing maar ik hoop toch namens 
de Drechtraad als laatste het woord te mogen voeren. 
Voorzitter, leden van het Drechtstedenbestuur, collega Drechtraadsleden, raadsleden, medewerkers 
van de regiogriffie, medewerkers van Bureau Drechtsteden, de Sociale Dienst Drechtsteden en de 
andere dochters van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, overige betrokkenen en 
belangstellenden en ook wat betrokken burgers in Hendrik-Ido-Ambacht kan ik u inmiddels verzekeren, 
die in ditzelfde pand met aandacht meeluisteren. Als plaatsvervangend voorzitter van de Drechtraad 
mag ik als laatste het woord voeren bij deze laatste Drechtraadvergadering en ik had gehoopt dat voor 
een volle zaal te kunnen doen, maar helaas zijn we genoodzaakt dit op digitale wijze te doen. We 
sluiten vanavond een periode van ruim zeventien jaar af waarin we het model van de 
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, de regionale samenwerking, inhoud en vorm hebben 
gegeven met elkaar. En dat was soms een zoektocht omdat we een constructie gekozen hebben 
destijds die op een aantal punten schuurde met de Wet op de Gemeenschappelijke Regelingen, maar 
uniek was het wel. Een GR waarin raadsleden het Algemeen Bestuur vormden en leden van Colleges 
van B&W het Dagelijks Bestuur. De samenstelling van het Algemeen Bestuur ging eigenlijk altijd wel 
vanzelf. Iedere lokale fractie was namelijk vanuit de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd in het 
Algemeen Bestuur, de Drechtraad. De stemverhoudingen leverden echter wel discussies op om ervoor 
te zorgen dat er balans was tussen gelijkwaardigheid van de gemeenten en omvang van de 
gemeenten. En dat dit altijd speelt was ook zichtbaar bij de totstandkoming van de stemverhoudingen in 
de nieuwe GR Sociaal. De samenstelling van het Drechtstedenbestuur leverde eigenlijk altijd wel 
discussies op. Ging het niet over het feit of burgemeesters wel of niet in het DSB mochten of over het 
aantal DSB leden per gemeente, dan ging het wel over de samenstelling op basis van kwaliteit en 
politieke kleur of het man-vrouw zijn. We verloren wel eens uit het oog dat de samenstelling eigenlijk 
volledig bepaald werd door de samenstelling van de lokale colleges omdat de Gemeenschappelijke 
Regeling Drechtsteden nu eenmaal uitging van het principe van verlengd lokaal bestuur en niet van een 
zelfstandige bestuurslaag met gekozen bestuurders. Blijkbaar is het al die jaren goed gegaan, want er 
is nooit één lid van het Drechtstedenbestuur door het AB, de Drechtraad, naar huis gestuurd. En 
overigens kon dat ook niet want deze verantwoordelijkheid lag niet bij de Drechtraad maar bij de lokale 
raden. Zeventien jaar is in mensenlevens uitgedrukt een periode waarin de puberteit zo’n beetje ten 
einde komt. Een zeventienjarige is op weg naar zelfstandigheid en wordt door ouders losgelaten, en als 
het goed is in vertrouwen. Bij het ene kind gaat dat gemakkelijker dan bij het andere kind kan ik uit 
ervaring zeggen, en dat is zowel vanuit het kind zelf gezien maar soms ook vanuit de ouders. 
Terugkijkend op de afgelopen zeventien jaar kunnen we concluderen dat er veel gebeurd en bereikt is. 
Ik ben ervan overtuigd dat de regionale samenwerking ons allen als deelnemende gemeenten en 
inwoners veel gebracht heeft, zowel in kwaliteit maar ook in financiële zin. Er staat een Sociale Dienst 
met een dienstverlening voor onze inwoners die we als afzonderlijke gemeenten op onszelf nooit zo 
kwalitatief goed hadden kunnen realiseren. Hetzelfde geldt ook voor het Shared Service Centre en ook 
de andere onderdelen binnen de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Ook hebben deze 
samenwerkingen tot aanzienlijke kostenbesparingen geleid, zowel voor grotere als kleinere gemeenten. 
De laatste jaren, zeg maar in de puberteitsjaren van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, 
waren er regelmatig discussies over de structuur, over de wijze en het proces van de besluitvorming en 
soms ontstond er ook moeheid en soms zelfs irritatie rond de wijze waarop samenwerking ingevuld 
werd. In feite had er periodiek onderhoud plaats moeten vinden om de wijze van samenwerken te 
evalueren en bij te stellen aan de opgaven die ook in de loop van deze zeventien jaar gewijzigd zijn. 
Dat is te weinig gebeurd en daarom zijn we ook aangeland bij een nieuw begin van een nieuwe 
episode. Laten we in ieder geval de pubertijd van de zeventienjarige samenwerking in de Drechtsteden 
achter ons laten en vooral ook de positieve resultaten actief in onze herinnering houden. Maar ook de 
afgelopen periode loslaten, niet steeds achterom blijven kijken en in vertrouwen de toekomst ingaan 
met elkaar, waarbij de inhoudelijke samenwerking onverminderd doorgaat, zij het op een andere 
manier. Laten we met een open blik die toekomst tegemoet treden. Dit vraagt inspanning van ons 
allemaal. Van raadsleden, van collegeleden, maar ook van medewerkers van onze 
gemeenschappelijke organisaties zoals de Sociale Dienst. Maar ook onze partners buiten de overheid, 
zijnde de ondernemers, de kennisinstellingen en het onderwijs, zijn allemaal nodig om de regio vooruit 
te brengen en dat ten dienste van onze inwoners. Ik ga niet de hele geschiedenis van de Drechtraad 
hier de revue laten passeren, daarvoor hebben we tenslotte ook ons herinneringsboek, waarvan onze 
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voorzitter net het eerste exemplaar overhandigd heeft. Als het goed is heeft u dat inmiddels allemaal 
thuis ontvangen. Ik ga ook geen anekdotes ophalen want die zijn er heel veel en dan moet je keuzes 
maken en dat is altijd risicovol. Ik ga wel mijn persoonlijke reis door de Drechtsteden delen. Ik kwam 
zelf in 2005 in aanraking met de Ambachtse lokale politiek. Ik werd in 2006 burgerraadslid en in 2010 
raadslid. En de regionale samenwerking speelde zich toen eigenlijk best nog een beetje ver van mij af. 
We hadden tenslotte Drechtraadleden die betrokken waren bij de regionale samenwerking. Dit is iets 
dat volgens mij nog steeds een tweedeling is in de lokale raden en fracties. In die periode was ik sterk 
voorstander van een zuiver verlengd lokaal bestuur, oftewel vertegenwoordiging als gemeente in de 
Drechtraad door de raadsleden die mandaat kregen vanuit hun lokale raad. Ik was toen dus nog geen 
voorstander van de politieke families in de Drechtraad, de regiofracties. Totdat ik in 2014 in de 
Drechtraad kwam. Toen ging ik dat toch wat anders bezien. Ik denk dat dat voor veel raadsleden geldt 
die in de Drechtraad zaten. Ik heb het werken in regiofractieverband ervaren als echt een toegevoegde 
waarde. Het gaf namelijk ook verbinding in twee dimensies. De eerste dimensie was de verbinding met 
collega raadsleden uit andere gemeenten en uit dezelfde politieke familie. Maar anderzijds ook met 
andere raadsleden uit andere gemeenten. Die twee lijnen liepen ook door de besluitvorming in de 
Drechtraad. Bij het ene besluit was er een standpunt als regiofractie en bij een ander besluit was er een 
standpunt vanuit de gemeente die door regiofracties heenliep. Mooi, wat mij betreft, dat dit in het 
gekozen model ook zo kon. Dit heeft volgens mij ook echt bijgedragen aan de onderlinge verbinding 
tussen raadsleden en met verschillende gemeenten. Ik hoop dat we dat na 1 januari wel vast kunnen 
houden. Dat is voor mij ook wel één van de fundamentele voorwaarden voor een succesvolle regionale 
samenwerking, deze verbinding tussen raadsleden onderling. En ik reken er ook op dat de 
kwartaalbijeenkomsten dat ook goed gaan faciliteren. Eén van de hoogtepunten was voor mij de 
totstandkoming van de Groeiagenda als opvolger van het regionale meerjarenprogramma. Toen ik in 
2018 gekozen werd als plaatsvervangend voorzitter van de Drechtraad kreeg ik ook een verder inkijkje 
in de keuken van de Drechtraad met alle gremia daar omheen. De Agendacommissie, Auditcommissie, 
Presidium en andere fora. Daarmee werd ik ook meer procesregisseur naast mijn politieke rol. Daarom 
was ik ook nog wel eens de aanjager van procesdiscussies die soms de inhoud overschaduwden. Ik 
denk dat dit soms nodig was. Maar op verschillende onderwerpen heeft dit denk ik ook te veel de 
aandacht afgeleid van de inhoud. Dat is voor mijzelf ook wel een leerpunt en een ervaring die ik ook 
graag meeneem. In de discussies over het wijzigen van de samenwerkingsvorm trapte ik nog wel eens 
op de rem omdat naar mijn mening issues in de samenwerking ook binnen het bestaande model 
opgelost konden worden. Toen echter bleek dat dit geen begaanbare weg was heb ik mij dan ook 
gericht op en hoe dan wel? Ik heb ook steeds gepleit voor het elkaar vast blijven houden in de regio van 
de zeven gemeenten, gebaseerd op de inhoud, en dat hoop ik ook zeker te blijven doen. De regionale 
samenwerking heeft ons in de afgelopen jaren geholpen om als zelfstandige gemeenten onze inwoners 
volwaardig te kunnen bedienen. En dat zal ook in de toekomst nodig blijven. Een bekend spreekwoord 
alleen ga je sneller, samen kom je verder geldt wat mij betreft voor honderd procent voor deze 
regionale samenwerking. Dus laten we vooral, zowel als raadsleden maar ook als colleges die 
verbinding actief blijven zoeken. 
Ik wil ook gebruik maken van dit moment om de regiogriffie, de medewerkers van Bureau Drechtsteden 
en alle andere medewerkers van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden te bedanken voor hun 
inzet voor de Drechtraad. Zonder jullie ondersteuning hadden we ons werk als Drechtraad niet uit 
kunnen voeren. Jullie hebben ons in staat gesteld om als Drechtraad te kunnen functioneren. Wellicht 
was met name jullie rol op de Drechtstedendinsdagen zichtbaar voor veel Drechtraadleden, maar ik heb 
ook gezien dat er op de achtergrond heel veel werk in voorbereiding en ook op opvolging van acties 
door jullie verricht is. Nogmaals namens de Drechtraad mijn grote dank aan jullie. Ik hoop dat jullie ook 
in de nieuwe organisatievorm je plek hebben gevonden of gaan vinden, want ook jullie bijdrage is van 
essentieel belang voor de toekomstige regionale samenwerking. 
Ik wil afronden met een persoonlijk woord. Ik neem deel aan de politiek, zowel lokaal als regionaal, 
vanuit de overtuiging dat we onze talenten in moeten en mogen zetten voor onze mede-inwoners en 
vooral voor hen die het zelf niet redden en ondersteuning vanuit de gemeente nodig hebben. Dat is mijn 
intrinsieke motivatie om actief te zijn in de politiek, naast het feit dat ik er ook zeker van kan genieten. 
Mijn bron voor het leven, ook dat van mijn politieke leven, is de Bijbel. Dat hebben jullie ook regelmatig 
kunnen horen in mijn bijdragen. Dat is ook de bron van mijn inspiratie. Ik heb regelmatig uit de Bijbel 
geciteerd en daar wil ik ook mee afsluiten, met enkele regels uit een Psalm. O Here, Uw woord bestaat 
in eeuwigheid. De aarde is hecht door Uw hand bereid. Haar stand blijft vast, al wisselen haar tonelen. 
We zijn allemaal passanten. Dat is iets wat ik ook van mijn voormalige fractievoorzitter, Marco 
Hoogland, altijd hoorde. Die zei, we zijn allemaal maar passant. Ik denk dat dat wel relativeert. Ook de 
Drechtraad is vanavond passé, of eigenlijk 31 december. Maar, dat is voor mij echt een ankerpunt. God 
bestaat en zal blijven bestaan, dat is mijn ankerpunt in het leven en in het politieke leven. Dat wens ik 
ook ons allen toe. Ik zou zeggen, we nemen in feite geen afscheid vanavond van elkaar. We staan 
gewoon aan de vooravond van een nieuwe vorm. Maar de regionale samenwerking gaat door. Wat mij 

pagina 20



        concept verslag openbare vergadering Drechtraad d.d. 7 december 2021

betreft is dat iets wat we met elkaar vast moeten houden. Wij gaan gewoon in een nieuwe periode met 
nieuw elan die regionale samenwerking verder volmaken. Dank u wel.
De voorzitter: Heel hartelijk dank Peter Boudewijn, plaatsvervangend voorzitter van de Drechtraad, 
voor je prachtige woorden en bespiegelingen, ook op de afgelopen zeventien jaar, en ook je woorden 
van dank aan iedereen. 
We komen richting een eind van deze vergadering. Ik wil nogmaals vanaf deze plek heel graag Maarten 
Schurink hartelijk danken voor zijn bijdrage die hij vanavond heeft geleverd. Goede woorden die je hebt 
gesproken. Ook woorden die we nog tot ons zullen nemen en zullen onthouden de komende jaren, als 
de opgaven vanuit het Rijk weer onze kant op komen. Jij weet ons te vinden en wij weten jou te vinden 
zal ik maar even kort samenvatten. Ik wil ook graag vanaf deze plek nogmaals Chris Moorman en Peter 
Boudewijn feliciteren en alle Drechtraadleden, alle plaatsvervangend Drechtraadleden, alle oud 
Drechtraadleden heel hartelijk danken voor al hun inzet en inbreng de afgelopen vier jaar, maar ook de 
afgelopen zeventien jaar. 
Ook nog even een korte memorie aan de oud voorzitters Bandell, Brok en Peter van der Velde, de 
regiosecretarissen die we hebben gekend in onze regio, met als laatste nu interim-secretaris Nico van 
Mourik, ook in deze vergadering aanwezig. Hartstikke fijn dat jij ook het afgelopen jaar bij ons bent 
geweest en nog steeds bij ons bent Nico, om ons in deze woelige tijden door deze transitie heen te 
loodsen. Dat doe je ook samen met je eigen voorganger die inmiddels gemeentesecretaris is in 
Dordrecht, Carlo Post. Dat is echt een belangrijk ankerpunt en brengt veel comfort aan bestuurders en 
politici, de manier waarop jullie dat doen. Dat doen jullie niet alleen. Dat doen jullie met alle 
medewerkers, onder andere in de GRD, waarvan een groot deel vier jaar lang best wel af en toe in 
onzekerheid heeft gezeten over hoe de toekomst er voor hen uit zou zien. Ik wil al deze mensen ook 
ontzettend bedanken voor al hun inzet de afgelopen jaren. Ik ga ervan uit dat we de meesten daarvan 
ook in de toekomst zullen blijven zien en dat zij met heel veel plezier hier zullen blijven werken. Peter 
refereerde er al even aan, Bureau Drechtsteden, heel hartelijk dank voor de inzet vanuit Bureau 
Drechtsteden, met name de mensen van de griffie. Ik noem Joke, oud griffier, inmiddels met pensioen. 
Ik noem Els die inmiddels ook oud griffier is, niet met pensioen maar inmiddels griffier geworden in het 
prachtige stadje Oudewater. Anneloes, die als griffier van Dordrecht vanavond nog even interim-griffier 
is van de Drechtsteden. Ik wil ook Dorien noemen die bij de gemeente Dordrecht in dienst treedt. Ik wil 
Jan-Jaap nog even specifiek noemen vanuit Bureau Drechtsteden, die in dienst is getreden bij de 
gemeente Dordrecht en de regionale samenwerking, met name de kwartaalbijeenkomsten, vormgeeft. 
Een belangrijke taak. Dat heb je vanavond meermaals gehoord van verschillende betrokkenen Jan-
Jaap. Dank ook dat je deze bijeenkomst mede mogelijk hebt gemaakt. En ik wil tot slot ook zeker even 
noemen Ada, oud en vertrouwd, altijd op de achtergrond, altijd met een klein gebaar voor ons klaar. Zij 
gaat deze week met pensioen. Een groot digitaal applaus voor al deze mensen zou ik willen zeggen. 
Dan tot slot, Peter zei het al even, de regio wordt eigenlijk volwassen. We hebben zeventien jaar achter 
ons. De puberteit is voorbij. Net zoals dat bij onze Kroonprinses vandaag ook is gebeurd. Zij is vandaag 
achttien jaar geworden. Eigenlijk geldt dat ook een beetje voor onze regionale samenwerking. We 
trekken samen met haar op en dat doen we op een hele positieve manier. 
Ik wil u allemaal heel hartelijk danken voor het bijwonen van deze avond, voor alle inspanningen die u 
heeft verricht. Ik hoop elkaar nog regelmatig in de toekomst te zien. Het liefst zo min mogelijk digitaal 
want dat betekent dat het goed gaat met de aanpak van het coronavirus. Ik hoop u in ieder geval terug 
te zien bij de eerstvolgende kwartaalbijeenkomst, die gepland is op 8 maart 2022. In de tussentijd wens 
ik u allen goede en gezonde kerstdagen toe, een veilige jaarwisseling en bovenal een goede 
gezondheid. Dank u wel. De vergadering is beëindigd. 
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