
                              

                               Regiogriffie 

Concept-verslag
van de vergadering van de Presidium Drechtraad op 19 november in het Stadhuis 
van Dordrecht

 Aanwezig:

       
-     de heer A.W. Kolff       voorzitter Drechtraad
- de heer P. Boudewijn plaatsvervangend voorzitter Drechtraad
- de heer C. Moorman namens de Samenwerkende Lokale Partijen
- de heer F.J. Dunsbergen namens regiofractie CDA
- de heer A. van Gemerden namens regiofractie SGP-CU
- de heer J.D. Veldman namens regiofractie SGP-CU
- mevrouw T.C. van Es namens regiofractie D66-VSP
- de heer Bijderwieden namens regiofractie VVD
- de heer J.C. van der Net namens regiofractie VVD
- de heer C. van Verk namens de regiofractie PvdA
- mevrouw I. Koene namens Gewoon Realistisch
- mevrouw J. Heijmans regiogriffier 
- mevrouw T.M.E. Petersen medewerker Regiogriffie

Afwezig:
- de heer D. Fijnekam namens de Samenwerkende Lokale Partijen
- de heer B.H. Grimmius namens de regiofractie GL
- de heer R. Portier namens de SP Dordrecht
- mevrouw K. Kruger namens regiofractie GL
- mevrouw M.G. Reijerse namens de SP Zwijndrecht
- mevrouw M.C.G. Gommans- Dane namens regiofractie D66-VSP
- de heer W. van der Kruijff namens regiofractie CDA

1. Opening, mededelingen en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent de vergadering, heet een ieder welkom en deelt mee wie verhinderd zijn. De  
heren Fijnekam, Grimmius en Van der Kruijff en Portier. De dames Reijerse ,Gommans- Dane en 
Kruger. 
- Er zijn geen mededelingen.
- De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. Verslag van het Presidium van 18 juni 2020
    Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3.  Stand van zaken Toekomstbestendig maken regionale samenwerking  
De heer Kolff geeft een mondelinge toelichting. De derde collegeconferentie heeft plaatsgevonden 
en inmiddels zijn de colleges op de hoogte gebracht van het Eindvoorstel bestuurlijke principe      
besluit. Er komt een nieuwe GRD tekst maar het construct als zodanig blijft bestaan. In deze nieuwe 
GR moet meer ruimte worden geboden om lokale gemeenteraden meer zeggenschap te laten 
krijgen. Er is afgesproken dat alle raden dit Eindvoorstel voor de kerst behandelen. In de tussentijd 
zal er worden gewerkt aan de nieuwe GR tekst en aan de uitwerking van alle servicelevel
agreements en dienstverleningsovereenkomsten die nodig zijn. In het eerste kwartaal van 2021 kan 
hier dan een besluit over worden genomen. In maart 2021 zal de nieuwe GR tekst worden 
voorgelegd aan de raden. De resterende kwartalen van 2021 worden gebruikt om alles te 
implementeren. Belangrijk is de vaart er in te houden zodat er in 2022 met nieuwe gemeenteraden 
kan worden gestart. 

Er is tijdens de collegeconferenties besloten om de huidige GR te laten bestaan, maar de tekst te 
transformeren voor de Sociale Dienst Drechtsteden in plaats van de huidige GR op te heffen en een 
nieuwe GR op te richten. 
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     De leden van het Presidium geven hun visie op het proces en de inhoud van het principevoorstel. 
Zo is helaas niet alles van het principevoorstel in alle raden gedeeld. Hier moeten die raden hun 
college op aanspreken. 
Voorts wordt aandacht gevraagd voor duidelijkheid voor de medewerkers van de GRD. De raden 
moeten in de nieuwe GR wel aan zet zijn. De raden moeten hier ook zelf een actieve rol in spelen. 
De Drechtraad zou bijvoorbeeld omgevormd kunnen worden tot een raadsledenplatform, dat voor 
regionale afstemming zorgt.
De huidige structuur voldoet niet meer aan de wensen van allen. Er is geen draagvlak meer voor. 
In het nieuwe construct zal de noodzakelijke ontmoeting tussen raads- en collegeleden uit de hele 
regio gemist worden. Deze ontmoeting zal in de toekomst met de kwartaalbijeenkomsten 
georganiseerd gaan worden.
Het presidium verzoekt het eindvoorstel voor de Drechtraad van 1 december of een latere datum te 
agenderen.
De voorzitter stelt vast dat juist is afgesproken het voorstel in de zeven raden te bespreken omdat 
de Drechtraad hier geen zeggenschap over heeft. Advies is om het eindvoorstel te bespreken in de 
eigen gemeenteraden. De voorzitter zegt wel toe tijdens de Drechtraad van 1 december ruimte te 
geven aan geluiden uit de raden over het eindvoorstel.

4. Interim regiogriffier  
De heer Boudewijn geeft een korte toelichting op het wervingsproces. 
Het Presidium is akkoord met het voorstel om mevrouw E. Boers per 14 december 2020 te 
benoemen tot interim regiogriffier.

5. Gebruik stemkastjes Drechtraad 
Het presidium is akkoord met de voorgestelde werkwijze en de aanvulling op dit voorstel om eerst 
een proefstemming te houden alvorens daadwerkelijk te stemmen. 

6.  Vertegenwoordiging van Drechtraadsleden in verschillende gremia  
Mevrouw Koene geeft aan ontevreden te zijn over de wijze waarop de Werkgeverscommissie is 
samengesteld. In het Reglement van Orde staat niet dat de leden vanuit het Presidium moeten 
komen. De Werkgeverscommissie wordt uit het midden van de Drechtraad gekozen. 
Geconcludeerd wordt dat er geen nieuw RvO nodig is, maar dat conform het RvO moet worden 
gewerkt.

7.   Functioneren Drechtraad en relevante gremia 
      Er zijn op dit moment geen zaken te bespreken. 

8.   Inventarisatie onderwerpen voor de volgende vergadering van het Presidium 
   De volgende vergadering is op 17 juni 2021. Er zijn nog geen onderwerpen.

9.  Rondvraag en sluiting
Er zijn geen vragen. De voorzitter bedankt de aanwezigen en sluit de vergadering.  
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