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Onderwerp Benoeming drs. A.A.M. Brok als lid van de Drechtraad

Samenvatting
Per 1 februari 2010 is de heer drs. A.A.M. Brok benoemd als burgemeester van Dordrecht.
In zowel de profielschets als de procedure voor de selectie van de nieuwe burgemeester
heeft de regio Drechtsteden een prominente rol gespeeld. Als novum is zelfs de plv.
voorzitter van de Drechtraad als adviseur toegevoegd aan de Vertrouwenscommissie. Om
een goede en inhoudelijke rol voor de nieuwe burgemeester in de regio mogelijk te maken,
dient hij te worden benoemd in de Drechtraad. Dit voorstel nodigt u daartoe uit.
1. Wat is de aanleiding?
Per 1 februari 2010 is vanwege het vertrek van de heer R.J.G. Bandell een vacature
ontstaan als voorzitter van de Drechtraad en het Drechtstedenbestuur. Deze dient te
worden opgevuld door een van de leden van de Drechtraad.
2. Wat willen we bereiken?
De Gemeenschappelijke Regeling schrijft voor dat de Drechtraad haar voorzitter kiest uit de
leden die deel uitmaken van de Drechtraad en het Drechtstedenbestuur. Om de positie van
voorzitter voor de burgemeester van Dordrecht bereikbaar te maken, dient de
gemeenteraad van Dordrecht de heer drs. A.A.M. Brok te benoemen als lid van de
Drechtraad.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
De gemeenteraad van Dordrecht benoemt de heer Brok als lid van de Drechtraad.
Vervolgens is het aan de Drechtraad en het Drechtstedenbestuur om te besluiten over het
voorzitterschap. De plv. voorzitters zullen hiertoe een voorstel doen. Dit voorstel is er op
gericht de heer Brok te benoemen als voorzitter vanuit een drietal overwegingen.
Deze zijn:
1. Nauwe verwevenheid
De Drechtsteden hebben de afgelopen jaren een sterke groei doorgemaakt, zowel in
samenwerking op beleid als in de samenwerking via uitvoerende organisaties. Bestuurlijk
staan de Drechtsteden op de kaart, niet in de laatste plaats door de inzet van de
collegeleden van de gemeente Dordrecht in bovenregionale en landelijke overlegstructuren.
Met de bouw aan een gezamenlijke netwerkstad met een netwerkbestuur en –organisatie
laten de zes gemeenten zien in staat te zijn een eigentijds antwoord te formuleren op
actuele opgaven. Het voorzitterschap van de Drechtsteden en het burgemeesterschap van
Dordrecht zijn door deze werkzaamheden zeer nauw met elkaar verweven geraakt. Een
ontwikkeling die goed is voor de Drechtsteden en voor Dordrecht. Het lijkt daarom niet
logisch om deze functies nu te scheiden.
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2. Versterking door combinatie
Een dergelijke combinatie van functies versterkt daarnaast ook de werkzaamheden die in
verband van Zuid-Holland Zuid en de Veiligheidsregio worden verricht. Van deze
gemeenschappelijke regelingen is de burgemeester van Dordrecht qualitate qua voorzitter
zodra hij is geïnstalleerd als burgemeester.
3. Agenda vraagt om continuïteit en overzicht
De inhoudelijke agenda van de Drechtsteden vraagt om continuïteit van bestuur. De
activiteiten uit het Meerjarenprogramma lopen door. Tegelijkertijd moet vaart worden
gemaakt met de verdere uitwerking van de pieken in de Drechtsteden, zodra uw
Drechtraad dit dossier aan de nieuwe Drechtraad overdraagt. Op organisatorisch en
financieel gebied ligt het er het dossier van de doorlichtingen in de Gemeenschappelijke
Regeling én in het totale netwerk. Ook de implementatievoorstellen van de commissie
Scholten II vragen om een daadkrachtige aansturing en totaaloverzicht van het netwerk.
4. Wat mag het kosten?
Aan dit voorstel zijn geen kosten verbonden.
5. Inspraak en communicatie
Om de rol van de burgemeester van Dordrecht in de regio in de procedure vanaf het begin
af aan een prominente rol te geven, is de regio nauw betrokken. Het Drechtstedenbestuur
is in de zomerperiode gevraagd om te reageren op de profielschets voor de nieuwe
burgemeester van Dordrecht. De gemeente Dordrecht vroeg om de profielschets te lezen
vanuit de invalshoek wat de nieuwe burgemeester van Dordrecht binnen de Drechtsteden
aan taken en rollen heeft en welke competenties en bestuursstijlen er nodig zijn om deze
taken en rollen goed uit te voeren. De Drechtsteden hebben in hun reactie benadrukt dat
de centrumfunctie van Dordrecht van groot belang is voor de Drechtsteden omdat
Dordrecht in hoge mate het gezicht van de regio bepaalt. Het bestuur benadrukt het feit
dat Dordrecht en Drechtsteden onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Het bestuur is
daarnaast uitgenodigd om met de Commissaris van de Koningin van gedachten te wisselen
over het profiel van de burgemeester. In dit gesprek is de regionale agenda nadrukkelijk
aan de orde geweest. Ook in de verdere procedure zijn de Drechtsteden nauw betrokken
geweest. De vice-voorzitter van de Drechtraad heeft als adviseur aan de
sollicitatieprocedure voor een nieuwe burgemeester deelgenomen. Tijdens de gesprekken
met de kandidaten was de positie in de regio een van de pijlers waarop kandidaten zijn
bevraagd.
6. Vervolgtraject besluitvorming
In de vergadering van de Drechtraad van 17 februari a.s. zal een voorstel worden gedaan
over invulling van de voorzittersrol in de Drechtraad en het Drechtstedenbestuur conform
bovenstaande argumentatie.
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7. Bij dit raadsvoorstel hoort de volgende bijlage:
Ontwerp-besluit.
8. Fatale beslisdatum
Gelet op de verzending van bovengenoemd voorstel aan de Drechtraad is de fatale
beslisdatum de hamerraad van 9 februari 2010.
9. Voorstel
De raad wordt voorgesteld het volgende te besluiten:
de heer drs. A.A.M. Brok, burgemeester van Dordrecht, te benoemen als lid van de
Drechtraad.

Het presidium van de gemeenteraad van Dordrecht,
de griffier

de plv. voorzitter,

M. van Hall

C.A. van Verk

- Ontwerpbesluit -

