GR Drechtsteden 2.0
De gemeenteraad van Dordrecht, in openbare vergadering bijeen op 15, 27 en 28 juni 2017.
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De GR Drechtsteden onlangs 12 'A jaar bestond;
Tijdens de jubileumcarrousel ter gelegenheid van dit 12 'A jarige jubileum professor Boogers een
bespiegeling hield over het doorontwikkelen van de GR Drechtsteden;

In de begeleidende brief bij de kadernota het college schrijft "Daar waar we geen
meerderheidszeggenschap hebben, spoort dit aan tot discussie over het intensiveren van onze
invloed
Professor Boogers tijdens de jubileumcarrousel van de Drechtsteden aangaf dat de Drechtsteden
in hun samenwerking klaar waren voor een volgende stap;
Hij daarbij onder andere de mogelijkheid voorhield voor een "netwerksamenwerking" waarin
vooral in projecten samen wordt opgetrokken;
Van Dordrecht als grootste eigenaar initiatief verwacht mag worden bij een dóórontwikkeling.

Verzoekt het college:

•
•
•
•
•
•
•

Een voorstel te maken voor de gemeenteraad waarin wordt aangegeven hoe zij de
dóórontwikkeling ziet van de GR Drechtsteden;
In dit voorstel aan te geven welke kerntaken zij mogelijk zien bij een verdere samenwerking met
de GRD en wat dit voor consequenties heeft voor de reeds versterkte mandaten en delegaties.
In dit voorstel aan te geven de reeds versterkte mandaten en delegaties waar mogelijk te
herijken ofte herzien.
In dit voorstel aan te geven wat soort projecten er mogelijk in netwerkverband kunnen worden
uitgevoerd en wat dit betekent voor de huidige taken.
In dit voorstel aan te geven of er een herstructurering en herijking van de samenwerkingsvorm,
en bevoegdheden van de GRD noodzakelijk is.
In dit voorstel de richting zoals aangegeven door professor Boogers als leidraad te gebruiken;
Deze notitie met uitgangspunten voor de begroting 2018 aan de raad aan te bieden.

En gaat over tot de orde van de dag;

