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Datum: 7 februari 2020 
Vragensteller: Robert Philippo, Fractie PHILIPPO 
Onderwerp: Vragen art. 39 RvO Groeiagenda Thema Werken uitspraken van de heer 

Burggraaf m.b.t. de Themabijeenkomst van 4 februari j.l. 
Ter attentie van: Dagelijks Bestuur Drechtsteden 
Cc.:  Regio Griffie 
Vragen en 
toelichtingen: 

 

Toelichting vooraf: De Groeiagenda is formeel nog steeds een onderdeel van de GRD. Het DSB 
is verantwoordelijk voor de uitvoering van het vastgestelde beleid en de 
bewaking van beleidsprocessen. Derhalve bent u formeel als bestuur nog 
steeds verantwoordelijk voor de uitvoering van de Groeiagenda. Dus bent 
u ook verantwoordelijk voor de uitspraken van de heer Burggraaf 
aangaande de Groeiagenda gedaan tijdens het thema Werken op 4 
februari j.l. 
Het is van groot belang dat de Groeiagenda volgens plan wordt uitgevoerd 
en dat de Drechtraad tijdig bij eventuele bottlenecks wordt geïnformeerd. 
Zij is op 12 juni 2019 over het functioneren van de drie instrumenten 
(ROM-D, Deal ! en EDB) door Ecorys geïnformeerd. 

Toelichting 1a Ecorys stelde in haar rapport over voornoemde drie instrumenten een 
essentiële bevinding vast, namelijk: “Ondanks tevredenheid, biedt het 
huidig functioneren onvoldoende garantie dat de doelstellingen uit de 
Groeiagenda worden behaald”. Op 4 februari j.l. heb ik aan de heer 
Burggraaf de vraag gesteld: “of het functioneren van de drie instrumenten 
aan het einde van dit jaar zodanig is dat er voldoende garantie is dat de 
doelstellingen uit de Groeiagenda worden behaald”. Waarop hij 
volmondig JA toezegde. 

Toelichting 1b In Drechtstedendinsdag in een Notendop wordt echter iets anders 
geschreven, namelijk: “Er wordt opgemerkt dat vorig jaar nog niet zeker 
was dat de drie instrumenten bij zouden dragen aan het behalen van de 
groeiagenda ambities. Kunnen er nu wel garanties gegeven worden? De 
portefeuillehouder geeft aan dat door de DNA-profielen en banenpotentie 
de instrumenten veel gerichter ingezet kunnen worden”. 

Vraag 1-1 In Drechtstedendinsdag in een Notendop wordt geschreven dat de 
portefeuillehouder deze uitspraak heeft gedaan. Is de heer Burggraaf 
portefeuillehouder? Zo niet wat is hij dan in deze context? 

Vraag 1-2 Wat is de reden dat in Drechtstedendinsdag in een Notendop de 
uitspraken van de heer Burggraaf anders worden weergegeven en 
bezijden de waarheid zijn? 

Vraag 1-3 Verzoek u vriendelijk doch dringend een rectificatie aan alle (Drecht) 
raadsleden te sturen waarin exact wordt weergegeven wat door de heer 
Burggraaf over dit onderwerp is toegezegd. 

Vraag 1-4 Verzoek u vriendelijk doch dringend de Drechtraadleden mede te delen 
dat het DSB voor 100% achter het JA van de heer Burggraaf staat. 

 
Groet, Robert Philippo, Lid Drechtraad, Raadslid te Hardinxveld-Giessendam,  
Fractie PHILIPPO pakt door, samen met D66. 


