
                              

                               Regiogriffie 

Concept-verslag
van de vergadering van de Presidium Drechtraad op 17 juni 201  in het 
Stadskantoor 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 A. van Gemerden namens regiofractie SGP-CU
de heer W. van der Kruijff namens regiofractie CDA
de heer C. van Verk namens de regiofractie PvdA
mevrouw E. Boers regiogriffier 
mevrouw T.M.E. Petersen medewerker Regiogriffie

Afwezig:
de heer F.J. Dunsbergen namens regiofractie CDA
mevrouw T.C. van Es namens regiofractie D66-VSP
mevrouw M.C.G. Gommans- Dane namens regiofractie D66-VSP    
mevrouw I. Koene namens Gewoon Realistisch
de heer D. Fijnekam namens de Samenwerkende Lokale Partijen
mevrouw K. Kruger namens regiofractie GL
de heer B.H. Grimmius namens de regiofractie GL
de heer R. Portier namens de SP Dordrecht
de heer J.D. Veldman namens regiofractie SGP-CU
de heer Bijderwieden namens regiofractie VVD
de heer J.C. van der Net namens regiofractie VVD

1. Opening, mededelingen en vaststelling van de agenda
De voorzitter opent de vergadering, heet een ieder welkom en deelt mee wie heeft laten weten 
verhinderd zijn: De heren Fijnekam, Veldman, Dunsbergen, Portier en Grimmius en de dames Van Es, 
Gommans, Kruger en Koene.

Vaststelling van de agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

2. Verslag van het Presidium van 19 november 2020
Het verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.

3. Stand van zaken- mondelinge toelichting door voorzitter Kolff
Traject GR Sociaal:
Diverse wethouders zijn betrokken bij de transitie, de lokale raden worden door hen geïnformeerd. 
In week 25 zal waarschijnlijk het besluit genomen worden over de stemverhouding binnen het bestuur 
van de GR Sociaal.

Traject Servicegemeente: Overgangsfase van 4 jaar voor wat betreft personeel maar ook op gebied 
van dienstverleningsovereenkomsten. Op bestuurlijk vlak is bijna alles rond.

Voor Bureau Drechtsteden geldt, voor iedereen die nu in vaste dienst is, een baangarantie. Er wordt 
door de regiosecretaris en de gemeente secretaris naar iedereen individueel gekeken. Dit moet leiden 
naar een kosten efficiëntie voor het geheel omdat Bureau Drechtsteden facilitair was aan wat wij 
gemeenschappelijk deden binnen de gehele Drechtsteden.
Transitiekosten Servicegemeente neemt de gemeente Dordrecht op zich.

 Bij de Transitiekosten GR Sociaal zal ter principale de verdeelsleutel op worden toegepast. De zeven
gemeenten gaan hier niets van merken en het risico is na 4 jaar weg.
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Één keer per kwartaal worden er grote regio bijeenkomsten georganiseerd voor de raden en colleges.
Voor deze bijeenkomsten zal het bedrijfsleven worden uitgenodigd maar ook kennisinstellingen en

    maatschappelijke instellingen voor een plenair programma met aansluitend workshops met daarbij
    sociale ontmoetingsmomenten, een lunch, borrel etc. De eerste bijeenkomst zal 2 november a.s.
    plaatsvinden. Voor deze eerste bijeenkomst worden ook colleges en wellicht ook raadsleden
    uitgenodigd uit de omliggende gemeenten Hoekse Waard, Molenlanden en Gorinchem.

Verder gaat de directie nog met de vakbonden en de OR aan de slag.
De heer Boudewijn stelt vragen over de Bv's zoals Baanbrekend, Detachering, Stroomlijn die onder de
GRD hangen. Deze Bv's worden meegenomen in de nieuwe GR is het antwoord.
Het advies over de gewenste financiële expertise in het nieuwe bestuur zal door de voorzitter worden
meegenomen naar de stuurgroep. 
 
De heer Boudewijn geeft aan dat er in de concept GR tekst wordt gesproken over de mogelijkheid van
een raadsadvies commissie. Advies is om dit wel snel te organiseren. 
Dit moet volgens de concept GR tekst op verzoek van de raadsleden worden georganiseerd. 

De raadsadviescommissie zal een puur technische commissie ter voorbereiding van lokale
besluitvorming worden. Dit moet dan wel reglementair worden vastgelegd in de GR Tekst en alle raden

       moeten meedoen. 
Wellicht is het mogelijk om hier tijdens de 1e kwartaalbijeenkomst een workshop over te houden is het 
voorstel aan de voorzitter.

Waarschuwing is om hier geen mini Drechtraad van te maken. 
Adviezen vanuit het Presidium 
- Vastleggen wat de rol is van de adviescommissie in de GR
- Er moet gehoor worden gegeven aan de aanbevelingen die vanuit de raden komen ten aanzien 

van de GR Sociaal, minstens altijd een reactie op een aanbeveling.

4.  Algemene beschouwingen op 6 juli a.s. 
 Besluiten: 
- Fysiek vergaderen op 6 juli a.s. in De Lockhorst te Sliedrecht
- Gebruik maken van de andere stemkastjes en ondersteuning zoals is voorgesteld in bijgaande 

memo.
- Tijdschema zal aangepast worden naar 20 min. spreektijd voor de Portefeuillehouders i.p.v. 45 

minuten.
- Voorafgaand kunnen woordvoeringen desgewenst worden aangeleverd bij de regiogriffie waarna 

deze worden gepubliceerd bij de agenda. Het aanleveren van woordvoeringen is niet verplicht.
- Moties en amendementen worden digitaal ingediend via de regiogriffie om onnodig lopen door de 

zaal te voorkomen.

5. Rondvraag en sluiting
Op 7 december a.s. zal het afscheid worden genomen van de Drechtraad. Om dit te organiseren 
wordt besloten een 'feestcommissie' in te stellen met de thans aanwezige heren Moorman, Van der 
Kruijff, Van Verk, Van Gemerden en Boudewijn samen met de regiogriffier. De regiogriffier zal een 
eerste afspraak in de inplannen.
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