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Ingevolge onze actieve informatieplicht, en mede in het licht van een aantal
tijdens de behandeling van de Kadernota 2018 door uw raad aangenomen
moties ter zake, informeren wij u graag over het volgende.
Samenvatting

Bij brief van 4 juli jl., informeerden wij u over ons voornemen tot het uitvoeren
van een integraal objectief onderzoek naar de effectiviteit en efficiëntie van
onze huidige regionale samenwerkingspraktijk op schaal van Drechtsteden en
Zuid-Holland Zuid. Dit betreft dus de samenwerking vanuit Dordrecht en de
andere Drechtstedengemeenten binnen de Gemeenschappelijke Regelingen (GRD,
OZHZ, VRZHZ en DG&JZHZ) in onderlinge samenhang. Dit willen wij
echter graag doen in goed overleg met enerzijds uw raad en anderzijds met de
Drechtstedengemeenten. Op 8 september jl. vond op initiatief van Dordrecht een
conferentie ter zake plaats met de Drechtsteden-colleges. Hierbij informeren wij
u graag nader over de resultaten van deze conferentie en het vervolgproces.
Inleiding

De gemeente Dordrecht voert haar taken uit op verschillend schaalniveau (lokaal,
Drechtsteden, Zuid-Holland Zuid) in een diversiteit aan structuren met wisselende
samenwerkingspartners. De intensiteit van de samenwerking varieert van lokaal
naar meervoudig lokaal, verlengd lokaal bestuur tot verlegd lokaal bestuur. Dit
betreft zowel taken in het ruimtelijk-economisch als het sociaal domein. Aan elke
samenwerking (en de wijze van invulling daarvan) kleven voor- en nadelen. Ook
speelt de 'som van de samenwerkingsverbanden' en algehele democratische
legitimiteit een rol. 'Waar gaan we als stad of als raad zelf nog over?' is een veel
gehoorde vraag. Dan gaat het niet sec om efficiency of effectiviteit, maar om
sturing, invloed en nabijheid. En om de vraag of de samenwerking en de
strategische netwerkpositie (nog) bijdraagt aan het totaal van onze
maatschappelijke doelrealisatie.
In aanloop naar de nieuwe bestuursperiode willen wij daarom een nadere analyse
uitvoeren op het regionale sturingscomplex mede in relatie tot ons financieel
perspectief en de centrumfunctie/rol van Dordrecht, onze gezamenlijk te realiseren
doelen (maatschappelijke opgave) en de daarbij behorende optimale
samenwerkings- en sturingsrelatie. Ook de autonome ontwikkelingen die zich
voordoen in de bestuurlijke inrichting op schaal van Zuid-Holland Zuid (Hoeksche
Waard, Vijfheerenlanden) en in de wet- en regelgeving (o.a. Omgevingswet) vragen
om strategische herpositionering.
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Daarbij zijn drie vragen relevant:
• Werken we nog vanuit de bedoeling?
• Sturen we nog op de juiste wijze op het geheel?
• Is voor Dordrecht als centrumstad en voor ons allen als Drechtstedengemeenten
gezamenlijk de huidige samenwerkingsvorm en schaal (nog) optimaal?
Doelstelling

Onze stad en de regio kent een groot potentieel. Naast een aantrekkelijk
woonklimaat beschikt het over een uitstekende bereikbaarheid over zowel de weg,
het water alsook het spoor. We kennen daarnaast veel bedrijven die zich richting
smart industry bewegen en hebben ruimte voor maritieme en logistieke
bedrijvigheid tussen kerngebieden als de Rotterdamse regio, Noord-Brabant en
Vlaanderen. Bovenal kenmerkt Dordrecht zich door haar ruimtelijke kwaliteit, van
de historische binnenstad tot aan de Biesbosch. Deze unieke kwaliteiten willen we
gebruiken om de positie van Dordrecht als aantrekkelijke woonstad te versterken.
Met de ambitie voor bouw van 10.000 kwalitatief hoogwaardige woningen in de
komende tien tot vijftien jaar geven we handen en voeten aan ons streven om een
flinke stap vooruit te zetten. Met woningbouw zal Dordrecht zich verder versterken
als centrumstad en zullen we beter in staat zijn economische groei te
bewerkstelligen en grootstedelijke voorzieningen te behouden. Als stadsbestuur zijn
we de stuwende kracht achter ontwikkelingen die het wonen en werken in de stad
versterken. Dat kunnen en willen we echter niet alleen. We beseffen dat blijvende
investeringen van zowel publieke alsook private partners hard nodig zijn om
duurzame ontwikkelingen in gang te zetten.
Wij willen ook een zorgzame en vitale stad zijn, waarbij we uitgaan van de kracht
van de Dordtse samenleving en daarnaast de meest kwetsbare groepen de juiste
ondersteuning bieden. Met de overgedragen taken van het Rijk ten aanzien van de
decentralisaties op de Participatiewet, WMO en de Jeugdzorg is in het recente
verleden de aansturing en verantwoordelijkheid op gemeentelijk niveau gekomen.
De keuzes die wij als gemeente maken om onze ambities te realiseren en
knelpunten het hoofd te bieden, worden idealiter op integrale wijze afgewogen in
relatie tot onze verbonden partijen. Het gaat niet om de samenwerking op zich.
Kernvraag is op welke wijze Dordrecht haar maatschappelijke opgave c.q.
inhoudelijke agenda zo effectief en efficiënt mogelijk kan realiseren en via
uitbreiding van haar invloedssfeer en versterking van haar strategische
netwerkpositie haar belangen optimaal kan behartigen.
Stand van zaken/de feiten

Op 8 september jl. heeft in het Meeting House te Dordrecht een conferentie met de
colleges van de Drechtsteden plaatsgevonden over de toekomst van de regionale
samenwerking op schaal van Zuid-Holland Zuid en de Drechtsteden. Na een
geanimeerde en constructieve bestuurlijke discussie is overeenstemming bereikt
over het uitvoeren van een gezamenlijk onderzoek naar de sturingsrelaties in het
regionaal complex op schaal van Zuid-Holland Zuid en de Drechtsteden.
Wij zien de conferentie als start van een bestuurlijke discussie over de toekomst en
dóórontwikkeling van de regionale samenwerking in het gebied. Een ontwikkelrol
die de Drechtsteden-gemeenten prima past als pioniers op bestuurlijke
samenwerkingsvraagstukken in Nederland.
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Afgesproken is dat Dordrecht het voortouw neemt bij het verder uitlijnen van het
vervolgproces. Het college van Dordrecht zal acteren als opdrachtgever voor het
onderzoek. Als bestuurlijk opdrachtgever zal fungeren de heer Kolff en als ambtelijk
opdrachtgever de heer Van der Kraan. Op basis van een gedragen onderzoeksvraag
zal een geschikt bureau worden geselecteerd om een oordeel te geven over de
governance van onze gemeenschappelijke regelingen in Drechtsteden en de regio
Zuid-Holland-Zuid. De kernvraag hierbij is of wij de maatschappelijke effecten die
wij als gemeenten wensen te behalen via deze regionale verbanden weten te
bereiken en of de gekozen constructen hierbij doelmatig en doeltreffend zijn
ingericht.
Het bureau zal gevraagd worden om binnen een tijdsbestek van drie maanden haar
bevindingen te presenteren, zodat het trekken van politiek bestuurlijke conclusies
meegenomen kan worden bij de aanstaande raadswisselingen. Daarbij is belangrijk
dat een te contracteren onderzoeksbureau met gezag en deskundigheid uitspraken
kan doen. Gezien de relatief korte termijn tot de gemeenteraadsverkiezingen speelt
ook de beschikbare capaciteit bij een bureau binnen het gewenste tijdsbestek van
drie maanden een belangrijke rol.
Kosten en dekking

De kosten voor het onderzoek zullen worden gedekt uit bestaande budgetten. Zo
mogelijk wordt gebruikt gemaakt van provinciale subsidiemiddelen.
Duurzaamheid

Niet van toepassing.
Communicatie en inclusief beleid

Niet van toepassing.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

Wij willen uw raad nadrukkelijk betrekken bij het vervolgproces teneinde toe te
werken naar gedragen strategische keuzes inzake de toekomst van de regionale
samenwerking. Graag willen wij op korte termijn in een gezamenlijke bijeenkomst
van uw raad en ons college van gedachten wisselen over het vervolgproces.
Informeel hebben wij hierover al met uw griffier gewisseld.
Wij laten het graag aan uw raad welke datum u het meest geschikt acht voor een
dergelijke bijeenkomst.
Bijlagen

Geen.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeest

M.M. van der Kraan
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