Beste collega,
Zeer recentelijk hebben de colleges en gemeenteraden een brief ontvangen van het
Drechtstedenbestuur waarin het bestuur hen uitnodigt actief te participeren in het traject dat deze
zomer- en nazomerperiode zal plaatsvinden over de huidige en gewenste praktijk van
besluitvorming en verantwoordelijkheidsverdeling binnen de Drechtsteden. Dit traject maakt
onderdeel uit van de bestuursopdracht ‘Programmatische afstemming – Regie op inhoud’. De brief
van het DSB is als bijlage bij deze mail gevoegd.
In de brief is ook aangegeven dat het traject zich niet alleen richt op raadsleden en bestuurders,
maar dat ook inbreng zal worden gevraagd van ambtenaren.
Met deze mail willen we je dan ook graag uitnodigen om deel te nemen aan een van de
kleinschalige, informele en besloten werksessies. In deze werksessies willen we graag de
ervaringen en ideeën van jullie horen over de sturing en verantwoordelijkheidstoedeling binnen de
Drechtsteden. We hopen dat jullie aan de hand van een aantal concrete casussen met ons kritisch
in gesprek willen gaan over ervaren voordelen, knelpunten, lessen en dilemma’s.
Jullie inbreng zal, gezamenlijk met de inbreng van raadsleden en bestuurders, die voor
gelijksoortige werksessies worden uitgenodigd, worden vertaald naar voorstellen voor de
afbakening van thema’s die behoren tot het regionale domein en voor principes en spelregels voor
de programmatische afstemming daarover. Deze voorstellen zullen vervolgens ingebracht worden
in het formele debat met de Drechtraad, de gemeenteraden en de colleges in de laatste maanden
van 2012.
Zoals al gemeld in de brief van het Drechtstedenbestuur plannen we meerdere bijeenkomsten in de
periode juli-september, om jullie de gelegenheid te geven een van de data in jullie werk- en
vakantieschema in te passen.
De werksessies worden telkens in de middag gehouden.De locatie is (de raadszaal van) het
gemeentehuis van Zwijndrecht.
De data zijn:

donderdag 12 juli van
10.00 - 12.00 uur
donderdag 16 augustus 15.00 – 17.00 uur
donderdag 23 augustus 15.00 – 17.00 uur
donderdag 6 september 15.00 - 17.00 uur

Jullie kunnen via het bijgaande aanmeldingsformulier je per mail of telefonisch aanmelden voor een
van de werksessies. Bel of mail naar (078-770)3964 of a.te.veldhuis@drechtsteden.nl. Het kan zijn
dat in de vakantieperiode je een antwoord vanuit de afwezigheidsassistent ontvangt op je
ingezonden mail, maar je aanmelding wordt dan zeker wel gelezen!
Met vriendelijke groet,
Jacqueline van den Ban
projectleider

