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Raadsinformatiebrief

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?

De raad informeren over tweede Drechtsteden college conferentie inzake regionale samenwerking.
Wat is de te delen informatie?

Het verslag van de conferentie en de gemaakte afspraken en vervolgstappen.
Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?

Zodra er nieuwe informatie is c.q. volgende stappen zijn te zetten, zal het college met de raad in
gesprek gaan.
Welke kosten zijn verbonden aan het proces?

De conferenties worden betaald uit budget voor regionaal netwerken en samenwerking. Verder is
sprake van eigen ambtelijke inzet.
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?

- oktober 2019: RIS 2483193 Motie Samenwerking in de Drechtsteden

- maart 2020: RIS 2541136 Afwegingen e
samenwerking in/met de Drechtsteden -

focus gemeente Dordrecht inzake Toekomst
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Geachte raad,

Op 29 oktober 2019 heeft u ons via de motie "Samenwerking in de Drechtsteden"
verzocht het voortouw te nemen in een verkenning met de andere Drechtstedengemeenten voor een nieuwe manier van samenwerken in het sociale domein. Dit zodat
meer lokale regie en sturing plaats heeft, meer ruimte is voor lokaal maatwerk en
integraliteit binnen het sociaal domein en zodat Dordrecht haar politiek bestuurlijke
centrumrol kan blijven waarmaken. Dit alles met oog voor de gewaardeerde Sociale
Dienst en schaal/efficiency voordelen.
Een eerste constructieve Drechtstedenconferentie daartoe vond plaats op
14 februari jl., waarna uw raad op 18 februari jl. sprak met ons over de opvolging van
de motie. Op 10 maart jl. heeft u besloten ons als bandbreedte mee te geven dat voor
Dordrecht de meest gewenste sturingsopties zijn die van het aanpassen van de GR óf
het werken in een Centrumgemeenteconstructie, dan wel (afhankelijk van de
betreffende taken) een combinatie daarvan. Dit zodat Dordrecht haar
verantwoordelijkheid kan nemen voor haar maatschappelijke opgaven en burgers. Ook
verzocht u het gesprek met de overige Drechtsteden-gemeenten door middel van de
collegeconferenties voort te zetten en met een zo breed mogelijk gedragen voorstel
voor een toekomstbestendige regionale samenwerking bij de gemeenteraad terug te
komen.

Ingevolge onze actieve informatieplicht delen wij mee dat door Covid-19 de tweede
conferentie pas 3 juli jl. plaats kon hebben. Wel is tussentijds een gezamenlijk advies
Maatwerk door de portefeuillehouders Sociaal Domein uitgewerkt. Op de conferentie
werd door allen de noodzaak tot dóórontwikkeling onderkend en is redenerend vanuit
de inhoud getrechterd naar twee voorkeurvarianten die passen binnen de door u
meegegeven bandbreedte. Door verschil in achterliggende redenen, inkleuring of beeld
hoe dat er dan uit zou zien, is behoefte aan nadere uitwerking. Een impressieverslag
treft u in de bijlage.
De richtdatum voor de 3de conferentie is eind oktober a.s. De gemeentesecretarissen
hebben de opdracht gekregen om voorafgaand de beide sturingsarrangementen verder
uit te werken met afwegingskader. Dit om ze in dialoog met alle colleges op de
conferentie te beschouwen vanuit aspecten, zoals de gewenst effectiviteit van de
inhoudelijke maatschappelijke opgave en beoogde sterkere lokale regie en sturing, et
cetera. Afgesproken is om in de derde collegeconferentie tot een gezamenlijke
voorkeursvariant te komen.
Na de conferentie zal een gezamenlijke bijeenkomst van uw raad en ons college
volgen. Het spreekt voor zich dat wij u tussentijds informeren c.q. met u in gesprek
gaan als daar aanleiding toe is.
/
Wij vertrouwen er op u hiermee op dit moment voldoende te hebben geïnformeerd.
Het college van Burgemeester en Wethöudei
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