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Toekomst Drechtsteden 
Op 27 oktober 2020 vond de derde collegeconferentie over de toekomst 
van de GR Drechtsteden plaats. De uitkomst hiervan is gisteren aan de 
raden gestuurd en vanmorgen in een persbericht door de gemeente 
Dordrecht verspreid. 
 
De zeven Drechtsteden gemeenten willen elkaar meer ruimte geven 
voor maatwerk in zowel het sociaal domein als bij bedrijfsvoeringstaken. 
Dat past beter bij de lokale opgaven, financiële situatie en gemeentelijke 
verantwoordelijkheden. Want met decentralisaties worden steeds meer 
taken op het bord van gemeenten gelegd, die daarin goed hun rol willen 
pakken. De gemeenten willen het goede van de huidige samenwerking 
behouden en meer toekomstbestendig maken. Na een akkoord van alle 
gemeenteraden blijft de Sociale Dienst regionaal georganiseerd en 
wordt Dordrecht een servicegemeente voor de overige 
bedrijfsvoeringstaken.  

Dit betekent dat de zeven gemeenten niet meer gezamenlijk eigenaar 
zullen zijn van alle uitvoeringsorganisaties (zoals het Servicecentrum 
Drechtsteden, en organisaties als het Ingenieursbureau Drechtsteden 
en het Onderzoeksbureau Drechtsteden). Die worden ondergebracht bij 
de gemeente Dordrecht die de taken voor hen en andere klanten gaat 
uitvoeren.  

Meer nieuws hebt u hierover inmiddels via uw lokale college ontvangen. 
 
Ingediende vragen artikel 39 RvO  
- Vragen namens de SP regiofractie naar aanleiding van tv programma 

'de Monitor'  

U vindt de ingediende vragen bij de politieke vragen en op de Lijst 
ingekomen stukken op de website van de Drechtraad 

 
Ontvangen Raadsbrieven 
Raadsinformatiebrieven 
- Raadsinformatiebrief Toekomst regionale samenwerking 
- Raadsinformatiebrief overhevelen ruimtelijk economische taken 

U vindt de Raadsbrieven bij de ingekomen stukken op de website van de 
Drechtraad 
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Drechtsteden in de media  
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