Amendement wijziging GRD
De gemeenteraad van Dordrecht, bijeen in vergadering d.d. 15 november 2016, ter bespreking
van het Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (11e wijziging)
Kennis genomen te hebben van
•

•

•
•

Het besluit van de Drechtraad, d.d. 1 maart 2016, om op basis van de aanbevelingen
van de Adhoc-commissie, expliciet in de regeling GRD op te nemen dat alle
deelnemende gemeenten met één lid-bestuurder in het DSB vertegenwoordigd zijn,
aangevuld met de burgemeester van Dordrecht als voorzitter van het DSB.
Artikel 53 GRD luidende: Wijziging van de regeling kan plaatsvinden bij daartoe
strekkende besluiten van de bestuursorganen van alle deelnemende gemeenten en alle
deelnemende publiekrechtelijke lichamen
De evaluatie samenstelling DSB, besluit Drechtraad 04 oktober 2016
Voorliggend voorstel van college en de burgemeester,

Overwegende dat
•
•
•
•

in 2017 voorbereidingen getroffen worden om de toetreding van HardinxveldGiessendam mogelijk te maken
Dit resulteert in een daling van de Dordtse invloed binnen het DSB.
Dit niet resulteert in een noemenswaardige daling van overgehevelde middelen en dus
het percentage van de totale bijdrage van Dordrecht aan de Drechtsteden.
Dit haaks staat op het principe ‘no taxation without representation’.

Besluit aan de tekst van het ontwerp-besluit, luidende
1. het Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (elfde wijziging) met
uitzondering van artikel III vast te stellen.
Het volgende beslispunt toe te voegen
2. het voorstel van artikel III terug te sturen naar de Drechtraad met verzoek discussie verder
te voeren om te komen tot een voorstel waarin is meegenomen:
•
•

toetreding van de gemeente Hardinxveld - Giessendam en daarmee een
vertegenwoordiging in o.a. het DSB
Direct na toetreding van de gemeente Hardinxveld-Giessendam een derde Dordtse
DSB bestuurder te benoemen.
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