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De raden, respectievelijk de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters 

van de gemeenten 

 

 Alblasserdam 

 Dordrecht 

 Hardinxveld-Giessendam 

 Hendrik-Ido-Ambacht 

 Papendrecht 

 Sliedrecht 

 Zwijndrecht 

 

Elk voor zover het zijn bevoegdheden betreft, 

 

 

Overwegende, 

 

 Dat de gemeenten sinds 1999 in de vorm van een zelfstandige bestuurscommissie 

Drechtsteden van de gemeenschappelijke regeling Zuid-Holland Zuid met elkaar 

samenwerken; 

 Dat op verzoek van het Drechtstedenbestuur de Commissie Dijkstal in januari 2004 het 

rapport ‘Samen stad’ betekent wat heeft uitgebracht waarin voorstellen zijn gedaan om 

te komen tot vergroting van de uitvoeringsgerichtheid en daadkracht; 

 Dat dit er onder meer toe heeft geleid dat de gemeenten in het “Eindbod manden 

maken” van 28 juni 2004, elk een of meer projecten met een regionaal belang of een 

regionale uitstraling hebben benoemd, waarover is besloten dat deze in een regionaal 

kader moeten worden uitgevoerd; 

 Dat de gemeenten daartoe ook financiële middelen beschikbaar stellen; 

 Dat de Commissie Scholten op 10 juni 2004 aan het Drechtstedenbestuur een advies 

heeft uitgebracht over de lange termijn afspraken die zouden moeten gelden voor de 

bestuurlijke organisatie van de Drechtsteden; 

 Dat de commissie Scholten adviseert de samenwerking tussen de gemeenten te 

organiseren in een zelfstandige gemeenschappelijke regeling met rechtspersoonlijkheid; 

 Dat de Commissie Scholten adviseert daarbij zoveel mogelijk te werken overeenkomstig 

de principes van het duale stelsel; 

 Dat de Commissie ambtelijke en uitvoeringsorganisatie op 21 juni 2004 aan het 

Drechtstedenbestuur een advies heeft uitgebracht over de vormgeving van de ambtelijke 

en uitvoeringsorganisatie in Drechtstedenverband; 

 dat in het “Eindbod Manden Maken” van 28 juni 2004 het voornemen is opgenomen om 

te komen tot de oprichting van een gemeenschappelijke regeling Drechtsteden; 

 Dat het Drechtstedenbestuur het “Eindbod Manden Maken” in zijn vergadering van 23 

september 2004 conform heeft vastgesteld, welk besluit door de raden van de 

deelnemende gemeenten is bekrachtigd, waarmee is besloten tot de oprichting van een 

gemeenschappelijke regeling;  

 Dat de Drechtraad op 1 december 2004 het Drechtstedenmanifest heeft vastgesteld, 

aangevuld in de vergadering van 19 januari 2005; 

 

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Kieswet en de 

Algemene wet bestuursrecht; 

 

 

B E S L U I T E N; 

 

De hierna volgende gemeenschappelijke regeling aan te gaan, genaamd, 
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“Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden”. 

 

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 

 

Begripsbepalingen 

Artikel 1 

1.  in deze regeling wordt verstaan onder: 

a. de Wgr: de Wet gemeenschappelijke regelingen; 

b. de regeling: de gemeenschappelijke regeling “Drechtsteden”; 

c. de gemeente(n): een/de aan de regeling deelnemende gemeente(n); 

d. de Drechtsteden: het openbaar lichaam Drechtsteden; 

e. het bestuur van de Drechtsteden: ieder bevoegd orgaan van de Drechtsteden; 

f. Gedeputeerde Staten: het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-

Holland; 

g. het gebied: het grondgebied van de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, 

Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en 

Zwijndrecht; 

h. de Drechtraad: Het Algemeen Bestuur van de regeling; 

i. het Drechtstedenbestuur: het Dagelijks Bestuur van de regeling; 

 j. regionaal portefeuillehouder: een lid van het Drechtstedenbestuur dat een bepaald te 

behartigen onderwerp, project of programma in zijn portefeuille heeft; 

 k. opdrachtportefeuillehouder: een lid van een college van een gemeente dat is belast 

met de uitvoering, voorbereiding of realisatie van een concrete opdracht met 

regionaal belang, onder de verantwoordelijkheid van een lid van het 

Drechtstedenbestuur. 

l. inspecteur: de door het Drechtstedenbestuur aangewezen ambtenaar van de 

Drechtsteden, als bedoeld in artikel 232, lid 4, sub a, van de Gemeentewet, bevoegd 

tot het heffen van belastingen, en tot de uitvoering van de Wet waardering 

onroerende zaken;  

m. ontvanger: de door het Drechtstedenbestuur aangewezen ambtenaar van de 

Drechtsteden, als bedoeld in artikel 232, lid 4, sub b, van de Gemeentewet, bevoegd 

tot invordering van belastingen; 

n.  ambtenaar van de Drechtsteden: de door het Drechtstedenbestuur aangewezen 

ambtenaar van de Drechtsteden, als bedoeld in artikel 232, lid 4, sub c, van de 

Gemeentewet, bevoegd tot de heffing of de invordering van belastingen, en tot de 

uitvoering van de Wet waardering onroerende zaken; 

o.  belastingdeurwaarder: de door het Drechtstedenbestuur aangewezen ambtenaar van 

de Drechtsteden als bedoeld in artikel 232, lid 4, sub d, van de Gemeentewet, dan 

wel een als belastingdeurwaarder aangewezen gerechtsdeurwaarder, bedoeld in de 

Gerechtsdeurwaarderswet; 

p.  belastingen: de gemeentelijke belastingen en rechten die de gemeenten heffen op 

grond van hoofdstuk XV van de Gemeentewet, zoals vastgelegd in bijlage 1, 

“Heffingen op basis van door deelnemende gemeenten vastgestelde 

belastingverordeningen.”; 

q. Wet WOZ: Wet waardering onroerende zaken.   

r. belastingverordening: de verordening tot heffing en invordering van belasting of 

rechten van de gemeenteraden van de deelnemers aan de regeling; 

s.  nadere regels: nadere regels ter uitvoering van de Algemene wet inzake 

rijksbelastingen, van de Invorderingswet 1990 en van de belastingverordening; 

t.  kwijtscheldingsregels: de door of namens de gemeenteraden van de deelnemers 

vastgestelde regels als bedoeld in artikel 255, leden 3 en 4 van de Gemeentewet; 

u.  beleidsregels: beleidsregels in de zin van artikel 1:3, lid 4 van de Algemene wet 

bestuursrecht op het gebied van de heffing en invordering van belastingen en de 

uitvoering van de Wet WOZ; 
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v. Wsw: de Wet sociale werkvoorziening; 

w. Wsw-werknemer: degene die ingevolge de Wsw een arbeidsovereenkomst heeft met 

de Drechtsteden; 

x. Werkvoorziening: voorziening in aangepaste werkgelegenheid als bedoeld in de Wsw; 

y. Wmo 2015: de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015; 

z. ambtelijk werknemer: degene die in een dienstbetrekking tot de Drechtsteden staat; 

hiertoe wordt tevens gerekend een arbeidscontractant naar burgerlijk recht; 

aa. bezwaarschriftencommissie: adviescommissie als bedoeld in artikel 7:13, eerste lid 

van de Algemene wet bestuursrecht. 

 

2.  Waar in de regeling artikelen van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht of 

enige andere wet of wettelijke regeling van (overeenkomstige) toepassing worden 

verklaard, worden in die artikelen in de plaats van de gemeente, de raad, het college, de 

burgemeester, de secretaris, de griffier, de inspecteur, de ontvanger, de ambtenaar 

respectievelijk de belastingdeurwaarder van de gemeente onderscheidenlijk gelezen de 

regeling, de Drechtraad, het Drechtstedenbestuur, de voorzitter, de secretaris en griffier, 

de inspecteur, de ontvanger, de ambtenaar van de Drechtsteden en de 

belastingdeurwaarder van de regeling. 

 

 Hoofdstuk 2: Het Openbaar Lichaam 

 

Openbaar Lichaam 

Artikel 2 

1. Er is een openbaar lichaam, genaamd: “Drechtsteden”; 

2. Het openbaar lichaam is rechtspersoon op grond van artikel 8, eerste lid van de Wgr en 

is gevestigd in Dordrecht. 

3. Drechtsteden kent een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. 

4. Drechtsteden heeft een inspecteur, een ontvanger, een ambtenaar van de Drechtsteden 

en een belastingdeurwaarder. 

5. Drechtsteden kan beschikken over commissies als bedoeld in de artikelen 22, 23 en 24 

van deze regeling. 

 

Gebied 

Artikel 3 

1. Deze regeling geldt voor het gebied als bedoeld in artikel 1 onder g. 

2. Deze regeling kan voor specifiek opgedragen taken gelden voor een groter gebied dan 

bedoeld in het eerste lid. 

 

Hoofdstuk 3: Doel en belangen 

 

Doel 

Artikel 4 

1. Drechtsteden heeft tot doel, binnen de kaders als genoemd in en voortvloeiend uit deze 

regeling, draagvlak te creëren voor een evenwichtige ontwikkeling van het gebied. 

2. Ter verwezenlijking van de in het vorige lid genoemde doelstelling behartigt 

Drechtsteden, met inachtneming van de autonomie van de deelnemende gemeenten, de 

gemeenschappelijke regionale belangen op de volgende terreinen: 

a. Economie, arbeidsmarktbeleid en bereikbaarheid (economie, grondzaken, 

bereikbaarheid, recreatie en toerisme) 

b. Fysiek (volkshuisvesting, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en ruimtelijk beheer, 

duurzaamheid, milieu, water, publieke infrastructuur, externe -, water- en 

verkeersveiligheid) 

c. Sociaal (sociale zekerheid en - ontwikkeling, sociale werkvoorziening, 

kennisinfrastructuur, sport en cultuur) 
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d. Bestuurlijke – en netwerkontwikkeling 

e. Staf- en ondersteunende diensten, beheer basisregistraties en de bedrijfsvoering 

f. Sociaal-geografisch onderzoek 

g. De uitvoering van de belastingheffing en -invordering. 

3. Naast de in het tweede lid genoemde belangen heeft Drechtsteden als doelstelling zorg 

te dragen voor: 

a. de efficiënte en effectieve heffing en invordering van belastingen, voor de heffing en 

invordering waarvan de gemeenteraden van de gemeenten belastingverordeningen 

en de kwijtscheldingsregels hebben vastgesteld, elk voor zover het hun gebied 

betreft; 

b. de uitvoering van de Wet WOZ waaronder tevens wordt begrepen de administratie 

van vastgoedgegevens en het verstrekken van vastgoedgegevens aan de deelnemers 

en derden, elk voor zover het hun gebied betreft.  

 

Hoofdstuk 4:  Taken en bevoegdheden 

 

Algemene bepalingen 

Artikel 5 

1. Drechtsteden vervult ten behoeve van de in artikel 4 genoemde doelstelling de taken: 

a. welke in deze regeling in artikel 6, eerste lid als autonome taken zijn aangeduid; 

b. welke bij afzonderlijk eensluidend besluit van het (de) bevoegde 

bestuursorga(a)n(en) van alle gemeenten aan Drechtsteden zijn gedelegeerd. 

c. welke bij afzonderlijk eensluidend besluit van het (de) bevoegde 

bestuursorga(a)n(en) van alle gemeenten aan Drechtsteden zijn gemandateerd dan 

wel waarvoor volmacht of machtiging is verleend. 

d. welke worden uitgevoerd ten behoeve van één of enkele gemeenten en bij 

afzonderlijk eensluidend besluit van de bevoegde bestuursorganen van deze 

gemeenten zijn gemandateerd dan wel waarvoor volmacht of machtiging is verleend 

en door de Drechtraad zijn aanvaard. 

e. welke worden uitgevoerd ten behoeve van de gemeenten en door deze gemeenten 

zijn opgedragen aan Drechtsteden in artikel 7, eerste lid, van deze regeling. 

2. De in het eerste lid genoemde besluiten bevatten tevens de aanduiding van de specifieke 

bevoegdheden die door de gemeente(n) worden overgedragen aan de Drechtsteden. 

3. Naast de in het eerste lid bedoelde taken kan Drechtsteden ook de uitvoering van taken 

ten behoeve van ook andere dan de in de aanhef genoemde gemeenten, rijk, provincie 

en andere publiekrechtelijke lichamen op zich nemen. 

4. De uitvoering van de in het derde lid bedoelde taken kan plaatsvinden door middel van 

een daartoe tussen het betreffende overheids-/publiekrechtelijke lichaam en 

Drechtsteden te sluiten overeenkomst en door middel van deelname door het 

betreffende overheids-/publiekrechtelijke lichaam aan de regeling voor die ta(a)k(en), 

onder door de Drechtraad te stellen voorwaarden.  

 

Eigen taken 

Artikel 6 

1. Het bestuur van de Drechtsteden vervult de volgende taken als bedoeld in artikel 5, 

eerste lid onder a: 

Algemeen 

a. het beheer van het Investeringsfonds Economie. 

b. het in behandeling nemen en afdoen van verzoeken op grond van de Wet 

openbaarheid van bestuur en daarvoor in de plaats tredende wetgeving, met inbegrip 

van tegen de desbetreffende besluiten ingediende bezwaar- en (hoger) 

beroepschriften. 

Economie, arbeidsmarktbeleid en bereikbaarheid  

a. Het opstellen van een regionale economische visie. 
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b. Het opstellen van een regionale visie op het arbeidsmarktbeleid. 

c. Het opstellen van een regionaal uitvoeringsprogramma op het regionale 

arbeidsmarktbeleid. 

d. Het opstellen van een regionale visie voor detailhandel. 

e. Het opstellen van een regionaal uitvoeringsprogramma voor detailhandel. 

f. Het opstellen van een regionale visie voor kantoorontwikkeling.  

g. Het opstellen van een regionaal uitvoeringsprogramma voor kantoorontwikkeling. 

h. Het opstellen van een regionale visie voor (herstructurering) bedrijventerreinen.  

i. Het opstellen van een regionaal uitvoeringsprogramma voor (herstructurering van) 

bedrijventerreinen.  

j. Het opstellen van een regionale visie voor toerisme en recreatie. 

k. Het opstellen van een regionaal uitvoeringsprogramma voor toerisme en recreatie. 

l. Het opstellen van een regionaal beleid voor een regionaal verkeers- en vervoersplan.  

m. Het opstellen van een regionaal uitvoeringsprogramma voor het regionaal verkeers- 

en vervoersplan. 

Fysiek  

a. Het opstellen van een regionale ruimtelijke structuurvisie. 

b. Het opstellen van een regionale woonvisie.  

c. Het opstellen van een regionaal woningbouwprogramma. 

d. Het opstellen van een regionaal woonruimteverdelingsbeleid. 

e. Het opstellen van een regionaal programma voor geluidssanering. 

f. Het opstellen van een regionaal programma voor milieu en infrastructuur. 

g. Het opstellen van een meerjaren bodemsaneringsprogramma. 

h. De Drechtraad kan over de in dit lid genoemde visies, plannen en 

uitvoeringsprogramma's uitvoeringsconvenanten sluiten met het Rijk, provincies, 

gemeenten, corporaties en marktpartijen. 

i. Het adviseren over en het ontwerpen en voorbereiden van civieltechnische werken 

alsmede het voeren van projectleiding en het houden van toezicht op de uitvoering 

van werken. 

Sociaal 

a. Het opstellen van een regionale visie sociaal beleid.  

b. Het opstellen van een regionaal uitvoeringsprogramma voor de visie sociaal beleid. 

Bestuurlijke ontwikkeling  

a. Het opstellen van een regionaal Meerjaren Programma.  

2. Het Uitvoeringsprogramma Drechtstedenbestuur 2014 – 2018 

Het bestuur van de Drechtsteden geeft uitvoering aan het als bijlage 2 bij deze regeling 

gevoegde Uitvoeringsprogramma Drechtstedenbestuur 2014 – 2018 en maakt daartoe 

gebruik van de volgende bevoegdheden: 

a. Het aangaan van overeenkomsten en convenanten. 

b. Het (doen) uitvoeren van onderzoek. 

c. Het participeren in organisaties, allianties, regionale -, bovenregionale -, landelijke - 

en Europese netwerken, met inbegrip van deelnemingen als bedoeld in artikel 31a 

van de wet. 

d. Het maken van afspraken met het Rijk, Provincies, andere overheidsorganen en 

ketenpartners. 

e. Het verstrekken van subsidies 

f. Het uitvoeren van lobbyactiviteiten op regionaal -, bovenregionaal -, landelijk – en 

Europees niveau.   

3. Het bestuur van de Drechtsteden vervult als bevoegd gezag de volgende taken als 

bedoeld in artikel 5, eerste lid onder b: 

Sociaal  

a. De Wmo 2015, voor zover dit de maatwerkvoorzieningen betreft, zoals nader 

aangeduid in de desbetreffende begripsbepaling van artikel 1.1.1 van de Wmo 2015, 

met inbegrip van de bevoegdheden genoemd in artikel 6.1 Wmo 2015 en met 
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uitzondering van beschermd wonen en opvang. Op de onderdelen beschermd wonen 

en opvang voert de Drechtsteden slechts die taken uit waartoe door de 

Centrumgemeente Dordrecht specifiek opdracht is gegeven. 

b. De Participatiewet.  

c. De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze 

werknemers. 

d. De Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte 

zelfstandigen. 

e. De Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, voor zover betrekking 

hebbend op de tegemoetkoming van de gemeente in de kosten van kinderopvang 

alsmede de vergoeding van kinderopvang op basis van sociaal-medische indicatie 

(hoofdstuk 1).  

f. Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. 

Sociale werkvoorziening (Wsw) 

Het uitvoeren van de Wsw, aangepaste arbeid en daarmee verband houdende 

vraagstukken (artikel 1, tweede lid Wsw) op de volgende terreinen: 

1.  het (doen) verschaffen van arbeid onder aangepaste omstandigheden aan mensen 

die op 1 januari 2015 een sw-indicatie en een dienstbetrekking bij de GR 

Drechtwerk hebben en door de uitvoeringsorganisatie van de GRD gedetacheerd 

zijn of worden;   

2.  het verlenen van loonkostensubsidie aan werkgevers die mensen in dienst hebben 

die op 1 januari 2015 een sw-indicatie begeleid werken hebben; 

3.  het bieden van begeleiding aan werkgevers en werknemers, waarbij de 

werknemers op 1 januari 2015 een sw-indicatie begeleid werken hebben en in 

dienst zijn van de werkgever; 

4.  het uitvoeren van de verordening persoonsgebonden budget begeleid werken Wsw 

voor zover het gaat om mensen die op 1 januari 2015 een sw-indicatie begeleid 

werken hebben; 

5.  het organiseren van cliëntenparticipatie sociale werkvoorziening;  

6.  het uitvoeren van al die werkzaamheden en activiteiten die dienstbaar zijn aan en 

voortvloeien uit de onder 1 tot en met 5 genoemde taken. 

4. De gemeente Hardinxveld-Giessendam wordt tot en met 31 december 2020 vrijstelling 

verleend van de in het derde lid, onder het kopje "Sociale werkvoorziening (Wsw)" 

genoemde taken. Aan de deelname kunnen door de Drechtraad voorwaarden worden 

verbonden.  

5. Het bestuur van de Drechtsteden voert de regie op de uitvoering van de notities als 

bedoeld in het eerste lid. 

6. Het bestuur van de Drechtsteden is bevoegd tot het vaststellen van 

subsidieverordeningen, nadere regels en beleidsregels en tot het verlenen en vaststellen 

van subsidies, voor zover deze bijdragen aan het behartigen van de belangen als 

genoemd in artikel 4, tweede lid en passen binnen de aan het bestuur van de 

Drechtsteden gedelegeerde en gemandateerde taken. 

 

Uitvoeringstaken 

Artikel 7 

1. Het bestuur van de Drechtsteden voert de volgende taken uit als bedoeld in artikel 5, 

eerste lid onder c en e: 

a. het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van financiële zaken, waaronder: 

i. financiële administratie 

ii. Financieel beleid en verantwoording 

iii. Controlling 

iv. Administratieve Organisatie en Interne Controle (AO/IC) 

b. Het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van informatisering, waaronder: 

i. Informatieanalyse en –advies 
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ii. Gegevensbeheer 

 c. Het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van automatisering, waaronder: 

i. Technisch beheer 

ii. Helpdesk 

iii. Functioneel beheer 

iv. Automatiseringsbeleid 

d. Het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van personeelsaangelegenheden, 

waaronder: 

i. Personeelsadministratie 

ii. Salarisadministratie 

iii. Personeelsadvies 

iv. Personeelsbeleid 

e. Het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van organisatievraagstukken, 

waaronder: 

i. Organisatieontwikkeling 

f. Het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van facilitaire zaken, waaronder: 

i. Postverzorging, drukkerij en repro 

ii. Archivering van stukken op grond van de Archiefwet en daaruit voortvloeiende 

en samenhangende regelgeving 

iii. Bemensing en bediening van de receptie, telefooncentrale en servicedesk 

iv. Gebouwbeheer, schoonmaak 

v. Catering 

vi. Beveiliging  

g. Het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van inkoop, waaronder: 

i. Het adviseren over en verzorgen of begeleiden van aanbestedingstrajecten 

ii. Het uitvoeren van marktanalyses 

iii. Het gevraagd en ongevraagd adviseren over zaken betreffende inkoop en 

aanbesteding 

h. Het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van communicatie, waaronder: 

i. Concerncommunicatie 

ii. Beleidscommunicatie 

iii. Bestuurscommunicatie 

iv. Representatie 

v. Rampencommunicatie 

i. Het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van juridische zaken, waaronder: 

i. Juridisch advies 

ii. Juridische vertegenwoordiging in publiekrechtelijke-, strafrechtelijke-  en 

privaatrechtelijke aangelegenheden 

iii. Het behandelen van en adviseren over bezwaarschriften 

iv. Het behandelen van aansprakelijkstellingen, zowel door als voor de gemeenten 

j. Het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van de sociale geografie, 

waaronder: 

i. Het verzamelen, ordenen en rapporteren over basisinformatie 

ii. Het uitvoeren van onderzoeksprogramma’s 

iii. Het uitvoeren van beleidsonderzoek. 

k. Het uitvoeren van werkzaamheden op het gebied van geografische informatie, 

waaronder: 

i. Het uitvoeren van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen (WKPB) 

ii. Het uitvoeren van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen (BAG) 

iii. Cartografie 

Sociaal 

a. De Wet op de lijkbezorging, artikelen 21 en 22. 

b. Het verlenen van toestemming voor het verrichten van sectie op het lichaam van een 

overledene op grond van artikel 72, tweede lid van de Wet op de lijkbezorging. 
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c. Het indienen van een verzoek tot instelling van een bewind wegens verkwisting of het 

hebben van problematische schulden op grond van artikel 1:432 BW respectievelijk 

tot het verlengen of opheffen van een ingesteld bewind op grond van artikel 1:449 

BW. 

Economie 

Het coördineren van en uitvoering geven aan de aansturing van ROM-D door: 

i. invulling te geven aan het opdrachtgeverschap op regionaal niveau 

ii. op basis van een daartoe verstrekte volmacht invulling te geven aan de 

beheersmatige aansturing in de aandeelhoudersvergadering. 

2. Het bestuur van de Drechtsteden voert de volgende taken uit als bedoeld in artikel 5, 

eerste lid onder d: 

a. Het heffen en invorderen van belastingen  

b. De waardebepaling en waardevaststelling van onroerende zaken, gegevensbeheer en 

gegevensverstrekking en taken aangaande bezwaar en beroep, in het kader van de 

Wet WOZ 

c. Het informeren van de gemeenten over de uitvoering van de onder a en b bedoelde 

taken 

d. Het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeenten over aangelegenheden die 

haar taken en de uitvoering daarvan betreffen. 

3.  De gemeente Alblasserdam en de gemeente Hardinxveld-Giessendam worden tot en met 

31 december 2020 vrijstelling verleend van de in het tweede lid genoemde taken. Aan de 

deelname kunnen door de Drechtraad voorwaarden worden verbonden.  

 

Hoofdstuk 5: De Drechtraad (Algemeen Bestuur) 

 

Bevoegdheden van de Drechtraad 

Artikel 8 

1. De Drechtraad is belast met het algemeen bestuur, waaronder begrepen kaderstelling en 

toezicht. 

2. De Drechtraad oefent voor de aan de Drechtsteden behorende autonome taken de 

bevoegdheden uit die bij of krachtens de Gemeentewet zijn opgedragen aan de 

gemeenteraad, met dien verstande dat zij niet kan treden in de autonomie van de 

gemeenten. 

3. De Drechtraad is voor de in artikel 6, eerste lid genoemde taken bevoegd de daar 

genoemde activiteiten uit te voeren en producten vast te stellen. 

4. De Drechtraad oefent voor de in artikel 6, tweede lid genoemde taken de bevoegdheden 

uit die bij of krachtens de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving zijn 

opgedragen aan de gemeenteraad. 

 

Samenstelling 

Artikel 9  

1. De Drechtraad bestaat uit: 

a. de voorzitter 

b. de leden. 

2. De leden van de Drechtraad als bedoeld in het eerste lid onder b bestaan uit: 

a. door de raden van de deelnemende gemeenten uit hun midden aangewezen leden, 

waarbij uit elke fractie die in de gemeenteraad is vertegenwoordigd een lid wordt 

aangewezen en, indien mogelijk, een plaatsvervangend lid en  

b. de collegeleden die door de gemeenten worden voorgedragen als lid van het 

Drechtstedenbestuur.  

3. Onverminderd het gestelde in artikel 20 van de Wgr is het lidmaatschap van de 

Drechtraad onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar bij Drechtsteden. 

4. De leden van de Drechtraad en hun plaatsvervangers kunnen een vergoeding voor hun 

werkzaamheden en/of tegemoetkoming in de kosten ontvangen, een en ander 
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overeenkomstig artikel 21 van de Wgr. In dat geval stelt de Drechtraad de bedragen van 

de vergoeding en de tegemoetkoming op jaarbasis vast. 

 

Aanwijzing van raadsleden voor de Drechtraad 

Artikel 10 

1.  De zittingsperiode van de leden van de Drechtraad als bedoeld in artikel 9, tweede lid 

onder a, is gelijk aan die van de leden van de gemeenteraden. 

2.  Aftredende leden van de Drechtraad als bedoeld in artikel 9, tweede lid onder a, blijven - 

onverminderd het bepaalde in het vijfde en achtste lid van dit artikel - als zodanig 

fungeren tot aan het moment dat hun opvolger is aangewezen. 

3.  De raden wijzen in de eerste vergadering van de zittingsperiode van de nieuwe raden 

opnieuw de leden aan van de Drechtraad. Aftredende leden kunnen opnieuw als lid 

worden aangewezen. 

4. De raden kunnen per lid van de Drechtraad één vaste plaatsvervanger aanwijzen.   

5.  Het verlies van de hoedanigheid van raadslid doet het lidmaatschap of plaatsvervangend 

lidmaatschap van de Drechtraad van rechtswege ophouden. 

6.  Indien tussentijds een zetel van een lid of plaatsvervangend lid van de Drechtraad als 

bedoeld in artikel 9, tweede lid onder a beschikbaar komt, wijst de raad van de 

betrokken gemeente in zijn eerstvolgende vergadering een nieuw lid of plaatsvervangend 

lid aan. 

7.  Van elke aanwijzing tot lid of plaatsvervangend lid van de Drechtraad geeft de raad van 

de gemeente die het aangaat onverwijld kennis aan de Drechtsteden. 

8. De leden van de Drechtraad kunnen te allen tijde ontslag nemen. Van dit ontslag stellen 

zij de voorzitter van de Drechtraad, alsmede de raad die hen heeft aangewezen, 

schriftelijk op de hoogte. Het ontslag gaat onmiddellijk in en is onherroepelijk. 

9. Indien door splitsing of samenvoeging tijdens een periode de verdeling in fracties in een 

raad wijzigt, wordt door de betreffende raad het aantal leden van de Drechtraad 

daarmee in overeenstemming gebracht. 

 

Aanwijzing van collegeleden voor de Drechtraad 

Artikel 11 

1. De leden van de Drechtraad als bedoeld in artikel 9, tweede lid onder b worden door de 

raden die het aangaat aangewezen op aanbeveling van de Drechtraad. 

2. De Drechtraad doet zijn aanbeveling nadat hij zich heeft uitgesproken over de gewenste 

samenstelling van het Drechtstedenbestuur, overeenkomstig het bepaalde in artikel 17, 

tweede en derde lid. 

3. Het verlies van de hoedanigheid van collegelid of lid van het Drechtstedenbestuur doet 

het lidmaatschap van de Drechtraad van rechtswege ophouden. 

4. Indien tussentijds een vacature ontstaat onder de leden als bedoeld in artikel 9, tweede 

lid onder b, zijn het eerste en tweede lid van dit artikel van toepassing. 

5. De zittingsperiode van de leden van de Drechtraad als bedoeld in artikel 9, tweede lid 

onder b, is gelijk aan die van de collegeleden van de gemeenten. 

6. Aftredende leden van de Drechtraad als bedoeld in artikel 9, tweede lid onder b, blijven - 

onverminderd het bepaalde in het derde lid van dit artikel - als zodanig fungeren tot aan 

het moment dat hun opvolger is aangewezen. 

 

Werkwijze 

Artikel 12 

1. De Drechtraad houdt tenminste tien keer per jaar een reguliere vergadering en voorts zo 

dikwijls de voorzitter dit nodig acht, of tenminste een/vijfde van het aantal leden van de 

Drechtraad dit schriftelijk en onder opgave van redenen verzoekt. 

2. Datum, tijdstip en plaats van en de agenda voor een vergadering van de Drechtraad 

worden door de voorzitter bekendgemaakt. 
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3. De vergaderingen van de Drechtraad zijn openbaar. Indien evenwel, overeenkomstig 

artikel 22 van de Wgr, wordt besloten dat met gesloten deuren zal worden vergaderd, is 

artikel 24 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. 

 

Reglement van orde 

Artikel 13 

De Drechtraad stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast. Het reglement 

wordt aan de gemeenteraden toegezonden.  

 

Beraadslaging en stemming 

Artikel 14 

1. Elk lid van de Drechtraad heeft stemrecht.  

2. In de Drechtraad wordt een stemverhouding gehanteerd, waarbij elke gemeente zoveel 

stemmen vertegenwoordigt als bij de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen geldig 

in de gemeente zijn uitgebracht. Het stemgewicht van elke gemeente wordt gedeeld 

door 100 (honderd), waarna de uitkomst naar beneden wordt afgerond op een rond 

getal.  

3. Alleen de aanwezige leden of hun plaatsvervangers kunnen aan een stemming 

deelnemen. 

4. Het eerste, tweede en derde lid van artikel 28 van de Gemeentewet zijn van 

overeenkomstige toepassing. 

5. Voor het tot stand komen van een beslissing is vereist dat meer dan 50,0% van de 

aanwezige stemmen vóór de beslissing stemt 

 

Recht van initiatief, amendement, vragen en interpellatie 

Artikel 15 

1. Een lid van de Drechtraad kan een voorstel voor een verordening of een ander voorstel 

ter behandeling in de raad indienen. 

2. Een lid van de Drechtraad kan een voorstel tot wijziging van een voor de vergadering 

van de Drechtraad geagendeerde ontwerp-verordening of ontwerp-beslissing indienen. 

3. Een lid van de Drechtraad kan aan het Drechtstedenbestuur mondeling en schriftelijk 

vragen stellen. 

4. De Drechtraad regelt op welke wijze een voorstel als bedoeld in het eerste en tweede lid 

en mondelinge en schriftelijke vragen als bedoeld in het derde lid worden ingediend en 

behandeld. 

 

Hoofdstuk 6: Het Drechtstedenbestuur (Dagelijks Bestuur) 

 

Bevoegdheden van het Drechtstedenbestuur 

Artikel 16 

1. Het Drechtstedenbestuur is bevoegd: 

a. het dagelijks bestuur van de regeling te voeren, voor zover niet bij of krachtens de 

wet of de Gemeentewet de Drechtraad of de voorzitter hiermee is belast; 

b. beslissingen van de Drechtraad voor te bereiden en uit te voeren; 

2. Het Drechtstedenbestuur is voor alle in artikel 4, tweede lid genoemde belangen bevoegd 

tot: 

a. Het reageren op rijks- en provinciale nota’s en plannen die voor het gebied van belang 

zijn; 

b. Het vertegenwoordigen van de regio in overlegsituaties; 

c. Het organiseren van overleg en het uitbrengen van advies.  

3. Het Drechtstedenbestuur oefent voor de in artikel 6, derde lid genoemde taken de 

bevoegdheden uit die bij of krachtens de daarop van toepassing zijnde wet- en 

regelgeving zijn opgedragen aan het college. 
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4. Het Drechtstedenbestuur is ten aanzien van de in artikel 7, tweede lid juncto artikel 4, 

derde lid bedoelde taken in ieder geval bevoegd tot: 

a. de uitoefening van de bevoegdheden en verplichtingen die bij of krachtens de 

Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Kostenwet 

invordering rijksbelastingen, de Gemeentewet, de Wet milieubeheer en de Wet 

waardering onroerende zaken zijn toegekend aan de Minister van Financiën, het 

bestuur van ’s Rijksbelastingdienst en de directeur, respectievelijk het college van 

burgemeester en wethouders,  

b. de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de Drechtsteden als inspecteur en als 

ontvanger; 

c. de aanwijzing van een of meer ambtenaren van de Drechtsteden of een 

gerechtsdeurwaarder als belastingdeurwaarder; 

d. het aanwijzen van een of meer ambtenaren van de Drechtsteden als ambtenaar van 

de Drechtsteden als bedoeld in artikel 1, eerste lid  onder n;  

e. het vaststellen van instructies per geval of in het algemeen en beleidsregels voor de 

inspecteur, ontvanger, de ambtenaar van de Drechtsteden en de 

belastingdeurwaarder voor de uitoefening van hun bevoegdheden; 

f. het stellen van beleidsregels en nadere regels met betrekking tot de heffing en 

invordering van de belastingen; 

g. het geheel of gedeeltelijk oninbaar verklaren van de belasting; 

h. het houden van toezicht op de uitoefening van de bevoegdheden door de inspecteur 

en de ontvanger; 

i. het nemen van alle conservatoire maatregelen, ook alvorens is besloten tot het 

voeren van een rechtsgeding, zowel in als buiten rechte, en het doen van alles wat 

nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit; 

j. het beheer van een register met de belastingverordeningen en de 

kwijtscheldingsregels die Drechtsteden voor de deelnemers uitvoert; 

k. het procederen in kort geding en tot voeging in strafzaken als bedoeld in artikel 51a 

van het Wetboek van Strafvordering, tenzij de Drechtraad daaromtrent in 

voorkomende gevallen een beslissing heeft genomen; 

l. indien ingevolge wettelijk voorschrift aan Drechtsteden of aan het bestuur van 

Drechtsteden hetzij een recht van beroep hetzij een recht bezwaar te maken 

toekomt, om spoedshalve beroep in te stellen of bezwaar te maken alsmede, voor 

zover de voorschriften dat toelaten, om schorsing van het aangevochten besluit of 

om voorlopige voorziening ter zake te verzoeken. 

5. Het Drechtstedenbestuur is bevoegd tot het doen van aangifte van alle strafbare feiten 

waarvan het kennis heeft genomen. 

 

Samenstelling  

Artikel 17 

1.  Het Drechtstedenbestuur bestaat uit: 

a. de voorzitter en 

b. ten minste vier en ten hoogste negen leden, aangewezen door de Drechtraad, met 

dien verstande dat ten minste de helft van de leden aangewezen wordt uit de 

collegeleden als bedoeld in artikel 9, tweede lid onder b en dat ten hoogste de helft 

van de leden aangewezen kan worden uit personen die geen lid zijn van de 

Drechtraad, gemeenteraden of colleges. 

2. De Drechtraad benoemt in zijn eerste vergadering na de aanwijzing van de leden als 

bedoeld in artikel 9, tweede lid onder a, een formateur voor het Drechtstedenbestuur. 

Deze adviseert, na overleg met de colleges, de Drechtraad zo snel mogelijk over de 

aanwijzing van de leden van het Drechtstedenbestuur, waarover de Drechtraad zich 

terstond uitspreekt, waarna de Drechtraad de aanbeveling doet als bedoeld in artikel 11, 

eerste lid. De formateur neemt bij zijn advies de door de Drechtraad vastgestelde 

functieomschrijvingen en vereiste kwalificaties in acht. 
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3. De Drechtraad kan opdrachtportefeuillehouders benoemen. Een 

opdrachtportefeuillehouder is geen lid van het Drechtstedenbestuur maar functioneert 

onder de politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid van een lid van het 

Drechtstedenbestuur. De Drechtraad kan een opdrachtportefeuillehouder uitnodigen om 

in de Drechtraad een toelichting te geven en vragen te beantwoorden betreffende zijn 

opdracht. 

4. De aanwijzing van de leden van het Drechtstedenbestuur vindt plaats nadat de raden die 

het aangaat de in artikel 9, tweede lid onder b bedoelde leden van de Drechtraad hebben 

aangewezen.  

5.  Met betrekking tot de leden van het Drechtstedenbestuur zijn de artikelen 40, 41, 46 en 

47 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.  

6. De leden van het Drechtstedenbestuur treden als lid van het bestuur af in de eerste 

vergadering van de Drechtraad waarin de leden als bedoeld in artikel 9, tweede lid onder 

b optreden. Zij zijn direct weer herkiesbaar. 

7. Aftredende leden van het Drechtstedenbestuur blijven - onverminderd het bepaalde in 

het zevende lid van dit artikel - als zodanig fungeren tot aan het moment dat hun 

opvolger is aangewezen. 

8.  Degene die tussentijds ophoudt lid van de Drechtraad te zijn, houdt tevens op lid van het 

Drechtstedenbestuur te zijn. 

9. Indien tussentijds een plaats in het Drechtstedenbestuur beschikbaar komt, wijst de 

Drechtraad zo spoedig mogelijk een nieuw lid aan. Bij de keuze voor het nieuwe lid 

worden de in het tweede lid bedoelde functieomschrijvingen en vereiste kwalificaties in 

acht genomen. 

10. Hij die als lid van het Drechtstedenbestuur ontslag neemt blijft zijn functie waarnemen, 

totdat de opvolger zijn functie heeft aanvaard. 

11. Een lid van het Drechtstedenbestuur kan, in geval van langdurige afwezigheid, worden 

vervangen door een ander lid van het Drechtstedenbestuur of door een door de 

Drechtraad uit zijn midden aan te wijzen lid, niet zijnde een lid van een gemeenteraad. 

Deze tijdelijke vervanging kan ook plaats hebben indien een lid van het 

Drechtstedenbestuur het voorzitterschap waarneemt. 

12. De samenstelling van het voltallige Drechtstedenbestuur wordt twee jaar na de vorming 

van het Drechtstedenbestuur na de verkiezingen, door de Drechtraad geëvalueerd. De 

Regiogriffier draagt zorg voor de evaluatie. 

 

Werkwijze 

Artikel 18 

1. Het Drechtstedenbestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste twee leden 

dit nodig oordelen. 

2. De artikelen 56 tot en met 59 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige 

toepassing. 

3. Elk lid van het Drechtstedenbestuur heeft in de vergadering één stem. Het 

Drechtstedenbestuur beslist bij meerderheid van stemmen. 

4. Het Drechtstedenbestuur verdeelt de portefeuilles binnen zijn bestuur. 

 

Reglement van orde 

Artikel 19 

Het Drechtstedenbestuur stelt voor zijn vergadering een reglement van orde vast. Het 

reglement van orde wordt ter kennis van de Drechtraad gebracht. 

 

Hoofdstuk 7: De voorzitter 

 

Benoeming en positie 

Artikel 20 
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1. De voorzitter van de Drechtraad en het Drechtstedenbestuur wordt aangewezen door de 

Drechtraad uit de collegeleden als bedoeld in artikel 9, tweede lid onder b. Artikel 17, 

vierde, zesde, zevende en achtste lid zijn van overeenkomstige toepassing. De voorzitter 

heeft het recht bij de vergaderingen van de Drechtraad en het Drechtstedenbestuur deel 

te nemen aan de beraadslagingen. 

2.  De plaatsvervangend voorzitter van de Drechtraad wordt door de Drechtraad uit de leden 

als bedoeld in artikel 9, tweede lid onder a aangewezen. 

De plaatsvervangend voorzitter van het Drechtstedenbestuur wordt door het 

Drechtstedenbestuur uit zijn midden aangewezen. 

3 Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter 

worden zij vervangen door een lid, door en uit de Drechtraad respectievelijk het 

Drechtstedenbestuur aan te wijzen. 

4. Tot het moment waarop de voorzitter is aangewezen op de wijze als bedoeld in het 

eerste lid, worden de vergaderingen van de Drechtraad voorgezeten door de 

burgemeester van Dordrecht en vindt de waarneming plaats door het langstzittende lid 

van de raden van de gemeenten.  

 

 

Hoofdstuk 8: Portefeuillehouders en Portefeuillehoudersoverleggen 

 

Benoeming 

Artikel 21 

1. De behartiging van een belang en de uitvoering van taken, vindt plaats onder regie en 

verantwoordelijkheid van het Drechtstedenbestuur door een regionaal portefeuillehouder 

die als zodanig uit en door het Drechtstedenbestuur wordt benoemd. 

2. De regionaal portefeuillehouder overlegt met de lokale portefeuillehouders in het 

portefeuillehoudersoverleg over de stukken die voor het Drechtstedenbestuur worden 

geagendeerd inzake de betreffende portefeuille. 

 

Hoofdstuk 9: Commissies 

 

Commissies ex artikel 24 van de Wgr 

Artikel 22 

1. De Drechtraad kan commissies van advies instellen. 

2. De Drechtraad regelt de bevoegdheden, werkwijze en samenstelling. 

3. Artikel 24 van de Wgr is van overeenkomstige toepassing. 

4. De leden van de commissie als bedoeld in het eerste lid genieten, indien de Drechtraad 

dat bepaalt, een op jaarbasis door de Drechtraad te bepalen tegemoetkoming in de 

kosten. Het besluit hiertoe wordt aan Gedeputeerde Staten gezonden. 

5. Collegeleden van de deelnemende gemeenten zijn geen lid van een vaste commissie van 

advies van de Drechtraad. 

6. Raadsleden van de deelnemende gemeenten zijn geen lid van een vaste commissie van 

advies van Drechtstedenbestuur of de voorzitter. 

 

Commissies ex artikel 25 van de Wgr 

Artikel 23 

1. De Drechtraad kan commissies instellen met het oog op de behartiging van bepaalde 

belangen als genoemd in artikel 4. 

2. De Drechtraad regelt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 25 van de Wgr, de 

bevoegdheden, werkwijze en samenstelling. 

3. De Drechtraad gaat niet over tot de instelling van de in het eerste lid bedoelde 

commissies, dan na verkregen verklaring van geen bezwaar van de raden van de 

deelnemende gemeenten. 
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4. Raadsleden van de deelnemende gemeenten zijn geen lid van een commissie als bedoeld 

in dit artikel. 

 

Overige commissies 

Artikel 24 

1. Andere commissies van advies aan het Drechtstedenbestuur of aan de voorzitter dan die 

welke worden bedoeld in artikel 22, worden door het Drechtstedenbestuur respectievelijk 

de voorzitter ingesteld. 

2. Het Drechtstedenbestuur respectievelijk de voorzitter regelt de bevoegdheden, werkwijze 

en samenstelling. 

3. Raadsleden van de deelnemende gemeenten zijn geen lid van een commissie als bedoeld 

in dit artikel. 

 

Hoofdstuk 9a: De inspecteur, ontvanger, ambtenaar van de Drechtsteden en 

belastingdeurwaarder 

 

Bevoegdheden van de inspecteur 

Artikel 25 

1.  De inspecteur oefent de bevoegdheden en verplichtingen uit welke bij of krachtens de 

Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Kostenwet 

invordering rijksbelastingen, de Gemeentewet, de Wet WOZ en de Wet milieubeheer 

toegekend zijn aan de inspecteur van de deelnemende gemeenten en de 

gemeenteambtenaar genoemd in artikel 1, tweede lid, van de Wet WOZ. 

2.  Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het voorgaande lid neemt de 

inspecteur de nadere regels van het Drechtstedenbestuur in acht en houdt hij rekening 

met de beleidsregels die het Drechtstedenbestuur heeft geformuleerd ter zake van de 

uitoefening van zijn bevoegdheid. 

 

Bevoegdheden van de ontvanger 

Artikel 26  

1.  De ontvanger oefent de bevoegdheden en verplichtingen uit welke bij of krachtens de 

Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de Kostenwet 

invordering rijksbelastingen, de Gemeentewet, de Wet WOZ en de Wet milieubeheer 

toegekend zijn aan de ontvanger of een inzake rijksbelastingen bevoegde ontvanger van 

de deelnemende gemeenten.  

2.  Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het voorgaande lid neemt de 

ontvanger de kwijtscheldingsregels van de desbetreffende gemeenten en de nadere 

regels van het Drechtstedenbestuur in acht, alsmede houdt hij rekening met de 

beleidsregels van het Drechtstedenbestuur ter zake van de uitoefening van zijn 

bevoegdheid.  

3.  De ontvanger beslist niet tot het leggen van beslag en tot het voeren van een 

executieprocedure in eerste aanleg, hoger beroep en in cassatie dan nadat hij het 

Drechtstedenbestuur van zijn voornemen op de hoogte heeft gesteld. 

 

Bevoegdheden van de ambtenaar van de Drechtsteden 

Artikel 27 

1.  De ambtenaar van de Drechtsteden oefent de bevoegdheden en verplichtingen uit welke 

bij of krachtens de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de 

Kostenwet invordering rijksbelastingen, de Gemeentewet, de Wet WOZ en de Wet 

milieubeheer toegekend zijn aan de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, 

respectievelijk de ambtenaar belast met de heffing of invordering van de gemeenten als 

bedoeld in artikel 232, lid 4, sub c, van de Gemeentewet. 

2.  Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het voorgaande lid neemt de 

ambtenaar van de Drechtsteden de nadere regels van het Drechtstedenbestuur in acht 
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en houdt hij rekening met de beleidsregels die het Drechtstedenbestuur heeft 

geformuleerd ter zake van de uitoefening van zijn bevoegdheid. 

 

Bevoegdheden van de belastingdeurwaarder 

Artikel 28 

1.  De belastingdeurwaarder oefent de bevoegdheden en verplichtingen uit welke bij of 

krachtens de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de Invorderingswet 1990, de 

Kostenwet invordering rijksbelastingen, de Gemeentewet, de Wet WOZ en de Wet 

milieubeheer toegekend zijn aan de belastingdeurwaarder. 

2.  Bij de uitoefening van de bevoegdheden als bedoeld in het voorgaande lid neemt de 

belastingdeurwaarder de nadere regels van het Drechtstedenbestuur in acht en houdt hij 

rekening met de beleidsregels die het Drechtstedenbestuur heeft geformuleerd ter zake 

van de uitoefening van zijn bevoegdheid. 

 

Hoofdstuk 10: Ondersteuning van de Drechtraad 

 

De Regiogriffie 

Artikel 29 

1. De Drechtraad wordt ondersteund door een Regiogriffie, die bestaat uit de Regiogriffier 

en uit griffiemedewerkers. 

2. De Regiogriffie vervult ten behoeve van de Drechtraad alle taken die een griffie bij een 

gemeente vervult. 

3. De taken, organisatorische positie en de aansturing van de Regiogriffie worden geregeld 

bij verordening. 

4. De Drechtraad kan in een instructie nadere regels stellen over de Regiogriffie. 

 

Wijze van functioneren 

Artikel 30 

1. De voorzitter van de Drechtraad is verantwoordelijk voor het bestuurlijk gezag over het 

functioneren van de Regiogriffie. 

2. De stukken die van de Drechtraad uitgaan, worden door de Regiogriffier 

meeondertekend.  

 

Hoofdstuk 11: Ondersteuning van het Drechtstedenbestuur 

 

De taken van de Drechtstedensecretaris en het Overleg Netwerksecretarissen 

Drechtsteden 

Artikel 31 

1. Er is een Drechtstedensecretaris. De Drechtstedensecretaris wordt benoemd door het 

Drechtstedenbestuur. 

2. De Drechtstedensecretaris staat het Drechtstedenbestuur, de voorzitter en de door het 

Drechtstedenbestuur ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde. 

3. De stukken die van het Drechtstedenbestuur uitgaan, worden door de 

Drechtstedensecretaris meeondertekend. 

4. De Drechtstedensecretaris is verantwoordelijk voor de strategische, beleidsmatige en 

inhoudelijke samenwerking in de regio en voor de ambtelijke vertegenwoordiging naar 

andere overheden en organisaties op strategisch beleidsinhoudelijk terrein. 

5. De Drechtstedensecretaris is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van 

de bestuurlijke besluitvorming van het Drechtstedenbestuur en de Drechtraad voor zover 

het zijn taken betreft. 

6. De Drechtstedensecretaris geeft leiding aan het ambtelijk apparaat en is 

eindverantwoordelijk voor de organisatieontwikkeling, innovatie en de bedrijfsvoering 

van de regeling. 
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7. De Drechtstedensecretaris is de bestuurder als bedoeld in de Wet op de 

Ondernemingsraden. 

8. De Drechtstedensecretaris wordt ondersteund door en geeft leiding aan de concernstaf. 

9. De Drechtstedensecretaris is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van 

de bestuurlijke besluitvorming van het Drechtstedenbestuur en de Drechtraad voor zover 

het zijn taken betreft. 

 

Overleg Netwerksecretarissen Drechtsteden (ONS-D) 

Artikel 32 

1. Er is een Overleg Netwerksecretarissen Drechtsteden, bestaande uit de 

Drechtstedensecretaris en de gemeentesecretarissen van de deelnemende gemeenten. 

2. Het Overleg Netwerksecretarissen Drechtsteden is belast met: 

a. Ambtelijk toezicht op het functioneren van de organisatie van het openbaar lichaam 

Drechtsteden; 

b. Ontwikkeling van het netwerk en advisering daarover aan het Drechtstedenbestuur 

en aan de bestuursorganen van de deelnemers; 

c. Afstemming tussen de verschillende rollen en organisaties. 

 

Formatie, organisatie en rechtspositie 

Artikel 33 

1. De omvang van de ambtelijke organisatie wordt vastgesteld door het 

Drechtstedenbestuur, binnen de door de Drechtraad goedgekeurde begroting.  

2. De rechtspositie en bezoldiging van de Drechtstedensecretaris, de ambtenaren en van 

het personeel, werkzaam op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht, worden door of 

namens de Drechtraad vastgesteld. 

 

Hoofdstuk 12: De administratie en de controle 

 

Algemeen 

Artikel 34 

1. De deelnemers dragen er zorg voor dat Drechtsteden te allen tijde over voldoende 

middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen. 

2. Onverminderd het gestelde in het eerste lid garanderen de deelnemers jegens iedere 

geldgever de nakoming van de huidige en toekomstige verplichtingen die de publieke 

rechtspersoon te eniger tijd jegens die geldgever heeft.  

3. Indien een der deelnemers op grond van een in het eerste of tweede lid bedoelde 

borgstelling en/of garantie wordt aangesproken door een geldgever zijn de deelnemers 

jegens elkaar verplicht bij te dragen in de schuld waarvoor de eerstbedoelde deelnemer 

wordt aangesproken.  

4. De interne verhaals-afspraken hierop betrekking hebbend, regarderen de geldgever niet. 

 

Financiële administratie 

Artikel 35 

1. De Drechtraad stelt bij verordening regels vast over de uitgangspunten voor het 

financiële beleid. 

2. Op de in het eerste lid bedoelde verordening is artikel 212 van de Gemeentewet van 

toepassing. 

3. De Drechtraad stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer 

en op de inrichting van de financiële organisatie. 

4. Op de in het derde lid bedoelde verordening is artikel 213 van de Gemeentewet van 

toepassing. 

5. De artikelen 214 en 215 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.  

 

De rekenkamer(functie) 
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Artikel 36 

1. De Drechtraad beraadslaagt en spreekt zich uit over onderzoeken die door de 

rekenkamers of rekenkamercommissies van de deelnemende gemeenten over de 

doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van facetten van het door hem 

en door het Drechtstedenbestuur in het kader van de samenwerking gevoerde bestuur, 

individueel en/of gezamenlijk, zijn verricht. 

2. De Drechtraad beraadslaagt jaarlijks met de voorzitters van de 

rekenkamer(s)(commissies) over de onderzoeksprogramma’s en kan daarbij aan de 

voorzitters een verzoek voorleggen tot het daarin opnemen van een of meerdere 

onderwerpen. 

 

De begroting 

Artikel 37 

1. De Drechtraad stelt jaarlijks vóór 15 juli de begroting vast voor het eerstvolgende 

begrotingsjaar. 

2. Het Drechtstedenbestuur zendt de ontwerp-begroting uiterlijk acht weken voor de 

voorgenomen datum van toezending aan de Drechtraad toe aan de raden van de 

deelnemende gemeenten. De ontwerp-begroting wordt gelijktijdig toegezonden aan de 

leden van de Drechtraad.  

3. De raden van de deelnemende gemeenten kunnen het Drechtstedenbestuur van hun 

gevoelen omtrent de ontwerp-begroting doen blijken. Het Drechtstedenbestuur voegt de 

ontvangen commentaren, waarin dit gevoelen is vervat, voorzover deze ten minste een 

week voor de voorgenomen datum van toezending aan de Drechtraad zijn ontvangen, bij 

de ontwerp-begroting, zoals deze aan de Drechtraad wordt aangeboden.  

4. De vastgestelde begroting wordt vóór 1 augustus met alle bijbehorende bescheiden aan 

Gedeputeerde Staten toegezonden. Van de vaststelling doet het Drechtstedenbestuur 

mededeling aan de raden van de deelnemende gemeenten. 

 

Inhoud van de begroting 

Artikel 38 

1. De Drechtraad stelt een verordening vast over de wijze waarop de door de deelnemende 

gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen verschuldigde algemene en specifieke 

bijdrage wordt berekend. Bij het opstellen van de verordening geldt als uitgangspunt dat 

de financiële gevolgen uitsluitend worden gedragen door de gemeenten die de 

betreffende taken hebben overgedragen.  

2. In de ontwerp-begroting wordt aangegeven de naar raming door elke deelnemende 

gemeente verschuldigde algemene en specifieke bijdrage voor het jaar waarop de 

begroting betrekking heeft. 

3. De deelnemende gemeenten betalen de in het eerste lid bedoelde totale bijdrage bij 

wijze van voorschot. Het Drechtstedenbestuur stelt de frequentie van betaling vast, 

waarbij geldt dat de totale bijdrage in ten minste 2 halfjaarlijkse termijnen wordt 

betaald. 

4. Na vaststelling van de begroting zendt het Drechtstedenbestuur de begroting aan de 

raden van de deelnemende gemeenten, die ervoor zorgen dat het in deze begroting voor 

de betreffende gemeente als bijdrage in de kosten van de Drechtsteden geraamde 

bedrag, in de gemeentebegroting wordt opgenomen. 

5. De relevante bepalingen uit dit hoofdstuk zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige 

toepassing op wijzigingen van de begroting. 

6. De artikelen 192 en 208 tot en met 211 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige 

toepassing. 

 

Weigering opname in begroting 

Artikel 39 
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Wanneer aan de Drechtraad blijkt, dat de raad van een gemeente niet voldoet of zal voldoen 

aan het gestelde in artikel 38, vierde lid, van deze regeling, verzoekt de Drechtraad aan 

Gedeputeerde Staten om over te gaan tot toepassing van artikel 194 van de Gemeentewet. 

 

De rekening 

Artikel 40 

1. Van de inkomsten en uitgaven van de Drechtsteden over het afgelopen jaar wordt door 

het Drechtstedenbestuur verantwoording afgelegd aan de Drechtraad onder overlegging 

van de rekening met de daarbij behorende bescheiden. 

2. Het Drechtstedenbestuur biedt de in het eerste lid bedoelde rekening, met toevoeging 

van een verslag als bedoeld in artikel 213, tweede lid van de (gedualiseerde) 

Gemeentewet alsmede met toevoeging van hetgeen het Drechtstedenbestuur voor zijn 

verantwoording dienstig acht, ter vaststelling aan de Drechtraad aan. 

3. Het Drechtstedenbestuur zendt de ontwerp-rekening uiterlijk 14 april toe aan de raden 

van de deelnemende gemeenten. 

 

Onderzoek en vaststelling 

Artikel 41 

1. De Drechtraad onderzoekt de rekening zonder uitstel en stelt haar vóór 15 juli vast. 

2. De rekening wordt vóór 15 juli met alle bijbehorende bescheiden aan Gedeputeerde 

Staten toegezonden. Van de vaststelling doet het Drechtstedenbestuur mededeling aan 

de raden van de deelnemende gemeenten. 

3. De vaststelling van de rekening strekt het Drechtstedenbestuur tot décharge, behoudens 

later in rechte gebleken onregelmatigheden, ten aanzien van het daarin verwoorde 

financieel beheer. 

 

Bijdrage per gemeente 

Artikel 42 

1. In de rekening worden de door elk van de deelnemende gemeenten over het betreffende 

kalenderjaar werkelijk verschuldigde bedragen opgenomen. 

2. Verrekening van het verschil tussen het op grond van artikel 38, derde lid betaalde 

voorschot en de werkelijk verschuldigde bedragen vindt plaats onmiddellijk na 

kennisgeving aan de deelnemende gemeenten van de vaststelling van de rekening.    

 

Weigering verrekening 

Artikel 43 

Wanneer aan de Drechtraad blijkt, dat een gemeenteraad van een gemeente niet voldoet of 

zal voldoen aan het gestelde in artikel 42, tweede lid, van deze regeling, verzoekt de 

Drechtraad aan Gedeputeerde Staten om over te gaan tot toepassing van artikel 195 van de 

Gemeentewet. 

 

Scheiding belastingen en andere taken 

Artikel 44 

1.  Drechtsteden houdt de administratie voor de opgelegde aanslagen en ingevorderde 

belastingen gescheiden van de administratie voor andere taken van Drechtsteden. 

2.  De ingevorderde belastingen worden beheerd op een uitsluitend daartoe bestemde 

rekening. 

3. Het is Drechtsteden niet toegestaan te ontvangen of ontvangen belastingen te 

verrekenen met bijdragen van de gemeenten aan Drechtsteden. 

 

Periodieke betaling van en informatievoorziening over belastingen 

Artikel 45 

1.  Ingevorderde belastingen worden maandelijks overgemaakt naar een rekening van de 

desbetreffende gemeente.  
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2.  Het Drechtstedenbestuur zendt periodiek aan de colleges van burgemeesters en 

wethouders van de gemeenten een overzicht van de te heffen, geheven, in te vorderen, 

ingevorderde en oninbaar verklaarde belastingen. Daarbij wordt zoveel mogelijk 

aangesloten bij de Planning en Controlcyclus van de betreffende gemeente. 

 

Hoofdstuk 13: Verantwoording 

 

Verantwoording  

Artikel 46 

1. Het Drechtstedenbestuur geeft -samen dan wel ieder lid afzonderlijk– ongevraagd aan de 

Drechtraad alle inlichtingen die voor een juiste beoordeling van het door het 

Drechtstedenbestuur te voeren en gevoerde bestuur nodig zijn. 

2. Het Drechtstedenbestuur geeft -samen dan wel ieder lid afzonderlijk– aan de Drechtraad, 

wanneer de Drechtraad of een of meer leden daarvan hierom verzoekt, alle gevraagde 

inlichtingen. 

3. Het Drechtstedenbestuur is, samen en ieder lid afzonderlijk, aan de Drechtraad 

verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur. 

4. Een lid van het Drechtstedenbestuur kan door de Drechtraad worden ontslagen, indien 

dit lid het vertrouwen van de Drechtraad niet meer bezit. In dit geval zijn de artikelen 49 

en 50 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. 

5. Het bepaalde in het eerste tot en met het vierde lid is van overeenkomstige toepassing 

op de voorzitter voor het door hem gevoerde bestuur. 

 

Artikel 47 

1. De gemeenteraad van een gemeente kan een lid van het Drechtstedenbestuur 

uitnodigen om inlichtingen te verstrekken in een raadsvergadering dan wel schriftelijk, 

over aangelegenheden betreffende zijn portefeuille. 

2. Het lid van het Drechtstedenbestuur dat een uitnodiging ontvangt als bedoeld in het 

eerste lid geeft gehoor aan de uitnodiging, met dien verstande dat, indien hij in een 

raadsvergadering wordt uitgenodigd, voor de datum waarop hij wordt uitgenodigd 

rekening wordt gehouden met zijn verplichtingen ten aanzien van zijn eigen raad. 

 

Artikel 48  

1. De Drechtraad geeft aan de raden van de deelnemende gemeenten gevraagd dan wel 

ongevraagd alle inlichtingen die voor een juiste beoordeling van het door de Drechtraad 

gevoerde en te voeren beleid nodig zijn. 

2. De Drechtraad stelt een informatieprotocol vast voor de wijze waarop de in het eerste lid 

bedoelde inlichtingen worden verstrekt. 

3. Een lid van de Drechtraad geeft aan de raad die hem heeft aangewezen alle inlichtingen 

die door de raad, of één of meer leden daarvan, worden gevraagd, en wel op de in het 

reglement van orde voor de vergaderingen van die raad aangegeven wijze. 

4. Een lid van de Drechtraad is aan de raad die hem heeft aangewezen, verantwoording 

verschuldigd voor het door hem in de Drechtraad gevoerde beleid en wel op de in het 

reglement van orde voor de vergaderingen van die raad aangegeven wijze. 

5. De benoeming van een lid van de Drechtraad kan door de raad die hem heeft benoemd 

worden ingetrokken, indien dit lid het vertrouwen van die raad niet meer bezit. 

 

Hoofdstuk 14: Geschillen 

 

Geschillen 

Artikel 49 

1. Onverminderd het gestelde in artikel 28 van de Wgr worden geschillen over de 

toepassing van de regeling, in de ruimste zin van het woord, daaronder begrepen de 
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wijze waarop lokaal invulling wordt gegeven aan vastgesteld regionaal beleid, 

onderworpen aan een niet-bindend deskundigenadvies. 

2. Voordat wordt overgegaan tot het vragen van het in het eerste lid bedoelde 

deskundigenadvies, wordt het geschil besproken tussen een afvaardiging van het 

Drechtstedenbestuur en een afvaardiging van het college van de gemeente waarmee het 

geschil bestaat. 

3. Indien het in het tweede lid bedoelde overleg niet tot een oplossing leidt benoemen het 

Drechtstedenbestuur en het college van de betreffende gemeente elk een onafhankelijke 

deskundige. Beide deskundigen benoemen een derde deskundige, die tevens als 

voorzitter van de adviescommissie optreedt. Het Drechtstedenbestuur treedt mede 

namens de betreffende gemeente op als opdrachtgever van de commissie. In de 

opdracht wordt ten minste het probleem geschetst, worden de te beantwoorden vragen 

geformuleerd en wordt de termijn genoemd waarbinnen de commissie haar advies dient 

uit te brengen. 

4. De in het derde lid bedoelde commissie regelt zelf de wijze waarop zij haar advies tot 

stand brengt. Het advies wordt tegelijkertijd toegezonden aan het Drechtstedenbestuur 

en aan het college van de betreffende gemeente.  

5. Na ontvangst van het advies treden de in het tweede lid bedoelde personen nogmaals in 

overleg om te trachten tot een oplossing van het geschil te komen. Indien het overleg 

niet tot een oplossing leidt, is elk der partijen vrij om het geschil overeenkomstig het 

gestelde in artikel 28 van de Wgr, voor te leggen aan Gedeputeerde Staten.  

6. De kosten van de adviescommissie worden door het Drechtstedenbestuur en de 

betreffende gemeente ieder voor de helft gedragen. 

 

Hoofdstuk 15: Archief 

 

Het archief 

Artikel 50 

1. Het Drechtstedenbestuur is belast met de zorg voor de archiefbescheiden van de 

organen van de gemeenschappelijke regeling, overeenkomstig een door de Drechtraad, 

met inachtneming van artikel 40 van de Archiefwet 1995 vast te stellen regeling 

(Archiefverordening), die aan Gedeputeerde Staten moet worden medegedeeld.  
2. Het Drechtstedenbestuur is tevens belast met de zorg voor de archiefbescheiden die 

worden gevormd krachtens de aan de gemeenschappelijke regeling gedelegeerde taken.  
3. Voor de door deelnemende gemeenten of publiekrechtelijke lichamen gemandateerde 

taken berust de zorg voor de desbetreffende archiefbescheiden bij deze gemeenten of 

publiekrechtelijke lichamen.  
4. Met het toezicht op de bewaring en beheer van de archiefbescheiden van de 

gemandateerde taken is belast de archivaris van de desbetreffende gemeenten of 

publiekrechtelijke lichamen.  
5. Bij opheffing van de gemeenschappelijke regeling wordt ten aanzien van de 

archiefbescheiden een voorziening getroffen conform artikel 4 lid 1 van de Archiefwet 

1995. 

 

Artikel 51 

1. De archivaris van de gemeente Dordrecht is belast met het toezicht op het beheer van 

de archiefbescheiden, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de 

archiefbewaarplaats.  

2. De directeur van het SCD is belast met het beheer van de archiefbescheiden, voor zover 

deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats. 

 

Hoofdstuk 16: Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing 

 

Toetreding  
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Artikel 52 

1. Ten behoeve van de uitvoering van specifiek opgedragen taken als bedoeld in artikel 5, 

derde lid, kunnen ook andere dan de in de aanhef genoemde gemeenten alsmede andere 

publiekrechtelijke lichamen toetreden tot deze regeling. Het Drechtstedenbestuur zendt 

in dat geval een verzoek tot toetreding van een andere gemeente of publiekrechtelijk 

lichaam tot deze regeling aan de raden, de colleges en de burgemeesters van de 

deelnemende gemeenten. 

2. Toetreding tot de regeling kan plaatsvinden bij daartoe strekkende besluiten van de 

Drechtraad en de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten en, voor wat betreft 

de taken als bedoeld in het eerste lid, van de andere deelnemende publiekrechtelijke 

lichamen. 

3. De Drechtraad regelt de gevolgen van de toetreding en kan aan die toetreding 

voorwaarden verbinden. 

4. De toetreding gaat in op de in het toetredingsbesluit genoemde datum. 

5. Terstond na de toetreding worden door de gemeenteraad van de toetredende gemeente 

of door het algemeen bestuur van het publiekrechtelijk lichaam de leden van de 

Drechtraad aangewezen. Behoudens eerdere beëindiging van het lidmaatschap treden de 

benoemde leden af op het tijdstip waarop de dan zitting hebbende leden van de 

Drechtraad aftreden. 

 

Uittreding 

Artikel 53 

1. Een deelnemende gemeente en een deelnemend publiekrechtelijk lichaam kan uittreden 

door toezending aan de Drechtraad van een daartoe strekkend besluit van haar 

bestuursorganen. De Drechtraad besluit over de voorwaarden waaronder de uittreding 

geëffectueerd kan worden en regelt de financiële en overige gevolgen van de uittreding.  

2. Tenzij de Drechtraad een kortere termijn bepaalt, kan de uittreding niet eerder 

plaatsvinden dan tegen 31 december van het tweede kalenderjaar volgend op de datum 

van het in het eerste lid bedoelde uittredingsbesluit. 

 

Wijziging  

Artikel 54 

1. Wijziging van de regeling kan plaatsvinden bij daartoe strekkende besluiten van de 

bestuursorganen van alle deelnemende gemeenten en alle deelnemende 

publiekrechtelijke lichamen.  

2. Zowel het Drechtstedenbestuur, als de bestuursorganen van de deelnemers aan deze 

regeling kunnen voorstellen doen tot wijziging van de regeling. Onverminderd het 

gestelde in de eerste volzin worden in beginsel voorstellen tot wijziging van de regeling 

door het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht aan de overige 

besturen voorgelegd, tenzij er in een specifiek geval een concrete aanleiding is om het 

voorstel door een ander bestuursorgaan aan de overige bestuursorganen te laten 

voorleggen. 

3. Een besluit tot wijziging dat conform het gestelde in het eerste lid tot stand is gekomen, 

treedt in werking op de in het wijzigingsbesluit genoemde datum. 

 

Opheffing  

Artikel 55 

1. De regeling kan worden opgeheven bij daartoe strekkende besluiten van de 

bestuursorganen van alle deelnemende gemeenten en publiekrechtelijke lichamen.  

2. Een besluit als bedoeld in het eerste lid kan niet worden genomen dan nadat de 

Drechtraad daarover is gehoord. 

3. De opheffing gaat in op de in het opheffingsbesluit genoemde datum.  

4. In geval van opheffing van de regeling stelt de Drechtraad ter regeling van de financiële 

en andere gevolgen van de opheffing een liquidatieplan vast gehoord het 
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Drechtstedenbestuur, de bestuursorganen van de deelnemende gemeenten en 

publiekrechtelijke lichamen. Hierbij kan van bepalingen van deze regeling worden 

afgeweken.  

5. Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemers alle rechten en 

verplichtingen van het openbaar lichaam over de deelnemers te verdelen op een in het 

plan te bepalen wijze. 

6. Het liquidatieplan voorziet in ieder geval ook in de financiële en overige gevolgen die de 

opheffing voor het personeel heeft. Het plan bevat een personeelsplan als bedoeld in 

artikel 108 van de Wgr. 

7. Het Drechtstedenbestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie conform het 

liquidatieplan. 

8. Zonodig blijven de bestuursorganen en commissies van de Drechtsteden ook na het 

tijdstip van opheffen in functie totdat de liquidatie is beëindigd. 

9. Alle rechten en verplichtingen van de regeling die resteren na uitvoering van het 

liquidatieplan gaan bij vereffening over naar de gemeenten, naar evenredigheid van de 

grootte van hun bijdrage aan de regeling in het jaar voorafgaande aan de opheffing. 

 

Hoofdstuk 17: Overgangs- en slotbepalingen 

 

Evaluatie 

Artikel 56 

De Drechtraad draagt zorg voor een evaluatie van de regeling in 2009. Bij deze evaluatie 

worden de bestuursorganen van de Drechtsteden en de deelnemers betrokken. De evaluatie 

wordt aan de deelnemers ter besluitvorming voorgelegd. 

 

Geldigheidsduur 

Artikel 57 

Deze regeling wordt getroffen voor onbepaalde tijd. 

 

Inwerkingtreding 

Artikel 58 

De regeling treedt in werking op 8 maart 2006. 

 

Citeertitel 

Artikel 59 

De regeling kan worden aangehaald als “Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden”.  
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        Bijlage 1: Heffingen op basis van door deelnemende gemeenten vastgestelde belastingverordeningen 
  

        
Belastingsoort             /                    
Gemeente Alblasserdam Dordrecht 

Hardinxveld-
Giessendam 

Hendrik-Ido- 
Ambacht Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht 

Afvalstoffenheffing (incidentele diensten)           GEM/SCD   

Afvalstoffenheffing (jaarlijkse heffing) SVHW/SVHW GBD/GBD SVHW/SVHW GBD/GBD GBD/GBD GBD/GBD GBD/GBD 

Havengeld (en kadegeld)     GEM/SCD     GEM/SCD   

Bedrijveninvesteringszoneheffing (BIZ)   GBD/GBD         GBD/GBD 

Eenmalig rioolaansluitrecht       GBD/GBD GBD/GBD     

Hondenbelasting SVHW/SVHW GBD/GBD SVHW/SVHW GBD/GBD   GBD/GBD GBD/GBD 

Kadegeld         GEM/SCD     

Leges GEM/SCD GEM/SCD GEM/SCD GEM/SCD GEM/SCD GEM/SCD GEM/SCD 

Lijkbezorgingsrechten (jaarlijks 
onderhoudsrecht) SVHW/SVHW GEM/SCD GEM/SCD GEM/SCD GEM/SCD GEM/SCD GEM/SCD 

Lijkbezorgingsrechten (overige) GEM/SCD GEM/SCD GEM/SCD GEM/SCD GEM/SCD GEM/SCD GEM/SCD 

Marktgeld GEM/SCD GEM/SCD GEM/SCD GEM/SCD GEM/SCD GEM/SCD GEM/SCD 

Onroerende-zaakbelastingen (OZB) SVHW/SVHW GBD/GBD SVHW/SVHW GBD/GBD GBD/GBD GBD/GBD GBD/GBD 

Parkeerbelasting, naheffingsaanslag GEM/SCD GEM/GBD         GEM/GBD 

Parkeerbelasting, vergunningafgifte   GEM/SCD     GEM/SCD   GEM/SCD 

Precariobelasting SVHW/SVHW GBD/GBD GEM/SCD GBD/GBD GBD/GBD GBD/GBD GBD/GBD 

Reclamebelasting   GBD/GBD           

Reinigingsrecht (jaarlijkse heffing)   EXT/GBD       GBD/GBD EXT/GBD 

Reinigingsrecht incidentele diensten           GEM/SCD   

Rioolheffing SVHW/SVHW GBD/GBD SVHW/SVHW GBD/GBD GBD/GBD GBD/GBD GBD/GBD 

Staangeld     GEM/SCD         

Toeristenbelasting SVHW/SVHW       GEM/SCD     

WOZ SVHW/SVHW GBD/GBD SVHW/SVHW GBD/GBD GBD/GBD GBD/GBD GBD/GBD 

        Toelichting: 
       In deze bijlage wordt tevens weergegeven voor welke heffing bij welke organisatie het heffings- en invorderingsambtenaarschap is belegd. 

  De instantie voor de / geeft de heffingsambtenaar weer en achter de / de invorderingsambtenaar 
    

        Uitleg codering: 
       GEM = daartoe door het college van burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente aangewezen gemeenteambtenaar 

  GBD = daartoe door het Drechtstedenbestuur aangewezen ambtenaar van Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden 
  SCD = daartoe door het Drechtstedenbestuur aangewezen ambtenaar van Servicecentrum Drechtsteden 

    EXT = daartoe door het college van burgemeester en wethouders van de desbetreffende gemeente aangewezen gemeenteambtenaar of externe functionaris 
 SVHW = daartoe door het college van burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar van Samenwerkingsverband Vastgoedinformatie Heffing en Waardebepaling 
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Samen Stad aan het Water, 
Samen Maritieme Topregio! 
 
 
 
 
Uitvoeringsprogramma 
Drechtstedenbestuur 2014-2018 
 
versie 19 januari 2015 
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Samen Stad aan het Water,  
Samen Maritieme Topregio! 
 
Onder dit motto werken wij aan de versterking van onze regio. Samen ontwikkelen wij 
kracht, samen oogsten wij. De regio Drechtsteden heeft alles in huis om een 
aantrekkelijk woonklimaat én vestigingsklimaat te bieden: een maritieme topregio! Het 
is onze uitdaging om de kansen van deze regio te benutten en de potentie te verzilveren. 
Om de economische en sociale structuur te verbreden en te versterken. Zodat iedereen 
kan meedoen en we onze regio in beweging brengen.  
 
 
De Drechtsteden werken samen aan gedeelde ambities. De Drechtraad heeft, passend 
bij de professionele invulling van zijn kaderstellende en controlerende functie, het 
initiatief genomen en kaders bepaald in zijn eigen raadsprogramma. Ons 
Drechtstedenbestuur vult binnen de eigen bevoegdheden deze kaders in met de juiste 
maatregelen om ons gezamenlijke doel dichterbij te brengen. Als Drechtraad en 
Drechtstedenbestuur leveren we gezamenlijk een sterke regionale agenda, met die 
dossiers waarop de regio Drechtsteden toegevoegde waarde biedt! En de doelen 
bereiken we samen met onze partners, in de gemeenten, in het maatschappelijk 
middenveld, in het bedrijfsleven en met andere overheden.  
 
 
In dit uitvoeringsprogramma lichten wij toe hoe wij invulling geven aan de opdracht van 
de Drechtraad en samen vorm gaan geven aan de gedeelde ambities voor onze mooie 
en kansrijke regio. 
 
 
Het Drechtstedenbestuur 
 

 
 
Van links naar rechts: André Flach, Richard Korteland, Hans Tanis, Henk Mirck, Karin 
Lambrechts, Bert van de Burgt, Arno Brok (voorzitter), Marcel van Bijnen (secretaris), Peter 
Verheij. 
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Onze ambitie 

Een maritieme topregio! Ons Drechtstedenbestuur 
zet zich deze periode met de Drechtraad wederom in 
voor een krachtige regio waarin we een sterke 
economie als motor en vliegwiel zien, ook voor onze 
fysieke en sociale opgaven. Wij pakken daarmee als 
bestuur door op de weg die Drechtraad en bestuur in 
de vorige periode hebben ingezet.  
 
Met elkaar staan we voor een grote opgave. 
Enerzijds omdat we iets willen: economische kracht 
als basis voor een sterke, aantrekkelijke en sociaal 
krachtige regio. Anderzijds omdat we iets moeten: de 
decentralisatieopgaven zijn groot en vragen veel 
inzet, daadkracht en slagvaardigheid.  
Onze kracht is gelegen in de netwerk- samenwerking 
waarin gedeelde ambities, goede afspraken én 
vertrouwen in balans zijn. Met duidelijkheid over 
ieders rol en bijdrage daarin, van Drechtraad tot 
lokale raden, van het regiobestuur en de lokale 
colleges tot onze partners. Ieder draagt zijn steentje 
bij zodat het netwerk als geheel profiteert. Wij voelen 
ons verantwoordelijk om dit netwerk te bevorderen. 
We kijken verder dan alleen de grenzen van onze 
Drechtstedenregio en onze samenwerking als 
Drechtraad en Drechtstedenbestuur. Voor het 
behalen van onze doelen is samenwerking essentieel 
op verschillende schaalniveaus en in verschillende 
coalities: Zuidwestelijke Delta, de Zuidvleugel (het 
stedelijk netwerk van Zuid-Holland), en andere 
regio’s. 
Ons bestuur pakt de opdracht op die de raad ons 
heeft gegeven in zijn raadsprogramma en richt zich 
daarbinnen op de vraag hoe de gewenste resultaten 
met slimme inzet van middelen en instrumenten 
behaald kunnen worden. Met een zo hoog mogelijk 
rendement op de drie pijlers van ons programma: 
economische kracht, aantrekkelijkheid van ons 
gebied en ondersteuning en zelfredzaamheid van 
onze inwoners 
 
Om de ambities voor de regio waar te maken, zetten 
wij ons ook in voor een doorontwikkeling van onze 
eigen GRD organisatie én leveren onze bijdrage aan 
de ontwikkeling van het organisatienetwerk 
Drechtsteden. Wij zijn scherp op de financiële kaders 
en vinden het belangrijk aanspreekbaar te zijn op 
onze inzet en behaalde resultaten. Transparantie in 
ons handelen en actieve informatie zijn uitgangspunt. 
Maar tegelijkertijd pakken we de ons gegeven en 
gegunde ruimte om op onze manier invulling te geven 
aan de opdracht.  
 
Wij leggen met dit Uitvoeringsprogramma ons 
pakket aan activiteiten en middelen neer waarmee 
wij de komende vier jaar werken aan deze regio. 
Ook geven wij inzicht in de zaken die verder 
binnen dit netwerk worden uitgevoerd, die niet 
onder verantwoordelijkheid vallen van ons 
bestuur, maar die in ‘meervoudig lokale 
samenwerking tussen de zes gemeenten 
uitgevoerd worden. 
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Onze opdracht 
 
De Drechtraad heeft met het vaststellen van het 
document Contouren Raadsprogramma Drechtraad 
2014-2018 de kaders geformuleerd voor een breed 
gedragen en realistisch uitvoeringsprogramma. Het is 
aan ons bestuur dit uitvoeringsprogramma op te 
pakken en uit te voeren.  
 
Het Drechtstedenbestuur onderschrijft de drie 
ambities van de Drechtraad en herkent in de negen 
speerpunten een passende koers voor de komende 
bestuursperiode. In dit document schetsen wij de 
wijze waarop wij invulling geven aan de ons gegeven 
opdracht.  
 
De raad heeft aangegeven WAT bereikt moet worden 
voor onze regio. Het is aan ons bestuur om aan te 
geven HOE we dat gaan doen en wat we daarvoor 
nodig hebben. En, evenzo belangrijk, hoe we sturen 
op onze inzet en op de effectiviteit van de door ons 
gekozen activiteiten.  
 
In de volgende hoofdstukken schetsen we de door 
ons voorgestelde aanpak. Zoveel mogelijk in 
concrete activiteiten en met concrete, meetbare 
resultaten.  
 
Wij werken als Drechtstedenbestuur binnen de 
bevoegdheden die door de Drechtraad en de 
gemeenten aan ons zijn gegeven. We verantwoorden 
ons over onze inspanningen en de resultaten 
daarvan. Naast de activiteiten die onder de vlag van 
de GRD worden uitgevoerd, wordt binnen dit netwerk 
nog veel meer gedaan, in de samenwerking tussen 
de gemeenten onderling en met partners. Daar waar 
relevant is daarover wel informatie opgenomen in dit 
document en wordt inzicht gegeven in de middelen 
die daarvoor ‘meervoudig lokaal’ worden ingezet. Het 
DSB draagt hierin geen formele verantwoordelijkheid 
maar voelt zich, net als de Drechtraad, betrokken bij 
alles wat in het netwerk gebeurt en hecht er waarde 
aan een breder beeld te schetsen in dit document. 
Alleen samen bereiken we immers de echte 
resultaten.  
 
Wij zien dit uitvoeringsprogramma als ons bod aan 
de Drechtraad. Op basis waarvan we afspraken 
maken en verantwoording afleggen. Waarin we 
duidelijk maken waar rollen en bevoegdheden liggen 
en we vooraf duidelijk verwachtingen afstemmen. 
Dit uitvoeringsprogramma vertalen wij jaarlijks in de 
begroting van de GRD, waarin meer op detail 
activiteiten en middelen worden vastgelegd. 
 
In de bestuursrapportages en de Jaarstukken zal ons 
bestuur verslag doen van de resultaten en van 
eventuele afwijkingen op de geplande inzet. De raad 
mag van ons verwachten dat wij binnen de opdracht 
die ons is gegeven bijsturen waar dat nodig is. De 
Drechtraad op zijn beurt, zal de kaders kunnen of 
moeten bijstellen als daartoe aanleiding is. 
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De Drechtraad heeft drie ambities 
geformuleerd voor de periode 2014-2018. 
Deze ambities vormen de opdracht aan ons 
Drechtstedenbestuur en zijn uitgewerkt 
binnen negen speerpunten die de raad heeft 
benoemd.  
 
Ambities van de Drechtraad als basis 
De basis voor onze hele aanpak vloeit voort uit 
het contourenprogramma van de Drechtraad. 
Deze aanpak hebben wij conform dit programma 
uitgewerkt. Daarover vooraf een tweetal 
opmerkingen: Ten eerste werken wij in onze 
aanpak niet alles uit in een 4-jarig 
uitvoeringsplan. Wij pretenderen niet te weten 
welke concrete acties in 2018 het meest 
bijdragen aan het behalen van onze 
doelstellingen. De richting van onze inzet leggen 
wij duidelijk vast, maar wij zijn van mening dat 
ook flexibiliteit nodig is om het beste resultaat te 
kunnen bereiken. Juist dan kunnen we optimaal 
profiteren van kansen.  
 
De kaderstelling van de Drechtraad op het terrein 
van het wat, de ambities en doelstellingen, 
beschouwen wij als niet vrijblijvend. Tegelijkertijd 
willen wij aangeven dat er ook ten aanzien van 
de benodigde middelen geen vrijblijvendheid kan 
zijn. Wij zullen daarom bij onze activiteiten 
concreet aangeven welke middelen noodzakelijk 
zijn om die op goede wijze te kunnen uitvoeren. 
 
Integraliteit en het hoogste rendement 
Zichtbaar en voelbaar is de sterke verbinding 
tussen de drie domeinen economie, fysiek en 
sociaal. Omwille van het overzicht en de 
leesbaarheid presenteren wij u onze activiteiten 
per domein. De domeinen zijn echter sterk met 
elkaar verbonden en overlappen elkaar. Wij 
benaderen onze opgave daarom ook integraal. 
Iedere ambitie heeft eigen activiteiten die zoveel 
als mogelijk ook een versterking bieden aan de 
andere ambities. Wij gaan voor die inspanningen 
met het hoogste rendement op onze ambities.  
 
Ieder heeft een eigen rol, samen behalen we 
resultaat 
Taken en bevoegdheden zijn verdeeld over alle 
deelnemers en partners van ons netwerk. Daar 
waar van toepassing leest u in dit document ook 
over activiteiten die niet onder 
verantwoordelijkheid van ons bestuur en/of onze 
Drechtraad worden uitgevoerd maar die wel 
bijdragen aan de gezamenlijke ambities van ons 
netwerk. Het Drechtstedenbestuur spant zich in 
voor optimale afstemming en samenwerking 
lokaal en regionaal in de 
portefeuillehoudersoverleggen en met de 
Drechtraad. 

 
In de uitwerking zal (zoals te doen gebruikelijk) 
bij voortduring kritisch worden gekeken naar 
optimale en effectieve uitvoering. Waar blijkt dat 
uitvoering (toch) beter en effectiever lokaal kan 
worden belegd neemt het Drechtstedenbestuur 
het initiatief dit in portefeuillehoudersoverleggen 
en Drechtraad in bespreking te geven. Dit in lijn 
ook met de kaderstellende rol van de Drechtraad, 
waarmee de Drechtraad te allen tijde in de 
gelegenheid is voorstellen voor koerswijzigingen 
voor te leggen aan de lokale raden. Met elkaar 
behalen we echte resultaten als we, met respect 
voor ieders rol, sturen op integraliteit en samen 
waken voor te veel versnippering.  
 
Monitoring van inzet, activiteiten en resultaten 
Ons bestuur heeft de ambities van de Drechtraad 
in de volgende hoofdstukken uitgewerkt in een 
uitvoeringsprogramma, dat jaarlijks in detail 
uitgewerkt zal worden naar de begroting c.q. het 
werkprogramma. De in bijlage 7 opgenomen 
programmabladen vormen daarvoor de basis. 
Het is de bedoeling dit uitvoeringsprogramma 
jaarlijks bij de actualisatie van de begroting voor 
het volgende jaar uit te werken in de vorm van 
een werkprogramma rMJP voor dat jaar. In het 
werkprogramma zullen de concrete activiteiten 
voor dat jaar dan worden vastgelegd. Over de 
voortgang en de resultaten van het 
werkprogramma zal bij de twee buraps en bij de 
jaarrekening aan de Drechtraad worden 
gerapporteerd.  
Aangezien lokale raden om zienswijze op de 
begroting wordt gevraagd, kan op die manier ook 
door de lokale raden invloed worden uitgeoefend 
op het werkprogramma. 
 
Als bijlage 8 is opgenomen een door het 
Onderzoekcentrum Drechtsteden opgestelde 
aanzet voor het monitoren van het raads- en 
uitvoeringsprogramma met daarin een compact 
integraal en samenhangend pakket aan 
meetinstrumenten om het rMJP te monitoren. Dit 
pakket moet de raad voldoende informatie bieden 
om te kunnen oordelen of de goede koers 
gevaren wordt. Integraal, omdat de ambities die 
de raad schetst onderling samenhangen en 
activiteiten op het ene terrein ook van invloed zijn 
op het andere terrein. Samenhangend, omdat het 
van belang is niet alleen te kijken naar te 
bereiken resultaten, maar ook naar de inzet en 
activiteiten, de omgeving en de context.  
 
De uitwerking van de verschillende onderdelen 
en de presentatie hiervan vindt plaats op een 
later moment, zodra er een definitief 
meerjarenprogramma door de raad is 
vastgesteld.  
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De door de Drechtraad vastgestelde ambities: 
 

Versterken van onze economie 
kracht, op duurzame wijze 
 
De economie is drager van alle 
maatschappelijke functies. De 
aanwezigheid van bedrijven levert 
banen en daarmee een zelfstandig 
inkomen op. Geld dat wordt 
verdiend kan worden uitgegeven 
aan allerlei zaken zoals wonen en 
voorzieningen. Daarom is het van 
groot belang dat de economische 
kracht van de regio op peil blijft. 
De regio is sterk in een aantal 
sectoren, maar de voorsprong 
t.o.v. andere regio’s neemt af en 
de economische basis van de 
regio is relatief smal. Het 
versterken van ons profiel, het 
bevorderen van innovatie in en 
verduurzaming van de huidige 
sterke sectoren en het verbreden 
van onze economische structuur is 
noodzakelijk. 

Aantrekkelijker maken van ons 
gebied 
 
Wij willen ons gebied 
aantrekkelijker maken voor 
bewoners, ondernemers en 
investeerders die onze sociale en 
economische structuur versterken. 
Factoren als bereikbaarheid, 
aantrekkelijkheid van de 
woonomgeving, sociale en fysieke 
veiligheid, gezondheid, onderwijs 
en cultuur bepalen waar 
investeringen landen. 
We willen de aantrekkelijkheid van 
ons leefklimaat vergroten. Daarbij 
hoort het inzetten op 
bereikbaarheid van de regio én het 
vergroten van de externe- en 
waterveiligheid. Duurzaamheid is 
voor ons een belangrijke 
voorwaarde om de balans tussen 
people, planet en profit te 
bevorderen. 

Zorg en (zelf)redzaamheid van 
onze inwoners 
 
De Drechtsteden willen inwoners 
in staat stellen sociaal en 
economisch zelfredzaam te zijn. 
De eigen kracht van de burger en 
zijn netwerk staat centraal. De 
nadruk verschuift van het 
wegnemen van beperkingen die 
mensen ondervinden, naar wat 
mensen nog wel kunnen, zowel als 
het gaat om werk en inkomen als 
om zorg en ondersteuning. 
Gemeenten krijgen in het kader 
van de ‘drie decentralisaties’ (drie 
D’s) met ingang van 1 januari 2015 
meer taken en 
verantwoordelijkheden op het 
gebied van werk en inkomen, 
maatschappelijke ondersteuning 
en jeugdzorg. 
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Hoofdstuk 1 

Versterken van onze economische kracht,  
op duurzame wijze 

 

 
Wij willen de maritieme topregio van Nederland 
zijn. Wij gaan in deze sector de ondernemers 
faciliteren en daar waar mogelijk de economische 
groei aanjagen. Ondernemers zijn immers de 
motor van de economie. Zij vormen de basis voor 
het verdienvermogen van de regio en zij creëren 
banen. Onze inzet op de vraagkant van de 
arbeidsmarkt richt zich op het creëren van het 
beste ondernemersklimaat voor de huidige en 
nieuwe bedrijven  
 
Ook de inzet op de aanbodkant van de 
arbeidsmarkt, zorg voor de kwaliteit en kwantiteit 
van het beschikbare personeel, heeft de focus 
maritiem. Samen met het onderwijs en de huidige 
en nieuwe ondernemers laten we vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt optimaal op elkaar 
aansluiten.  
 
Aantrekken bedrijven en vergroten 
werkgelegenheid en Aantrekkelijk 
Vestigingsklimaat 
Door als regio expliciet te kiezen voor focus op 
de maritieme sector en daar de krachten te 
bundelen kunnen wij echt verschil maken. Door 
in te zetten op de Maritiem Topregio zijn wij 
onderscheidend: internationaal, in Nederland en 

ten opzichte van de omringende regio’s. 

Concreet betekent dit dat we al onze 
economische activiteiten op regionaal niveau 
gaan richten op het verbeteren van het 
vestigings- en ondernemersklimaat voor deze 
sector. Tussen de activiteiten, die nodig zijn om 
de speerpunten ‘aantrekkelijk vestigingsklimaat’ 

en ‘aantrekken bedrijven en vergroten 

werkgelegenheid’ van het contourenprogramma 
van de Drechtraad goed uit te voeren, bestaat 
een grote samenhang. Daarom werken wij deze 
hieronder integraal uit. 
 
Nieuwe bedrijven aantrekken 
Om als regio aantrekkelijk te kunnen zijn voor 
nieuwe bedrijven is een herkenbaar profiel 
noodzakelijk. Een duidelijk economisch profiel 
van een regio werkt als een vliegwiel Het trekt 
niet alleen nieuwe ondernemers aan, maar ook 
kennisinstellingen, scholen en inwoners, die 
elkaar vervolgens weer versterken.  
 
Om deze reden geven wij deze bestuursperiode 
allereerst vorm aan een herkenbaar economisch 
profiel van onze regio en zorgen we dat dit profiel 
extern beter bekend en herkend wordt. Dit doen 
wij langs een aantal wegen: de 
promotieactiviteiten van de nieuwe stichting 
Deal!, via het samenwerkingsverband Maritime 
Delta en onze inzet in bovenregionale netwerken 
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zoals Deltri, de Zuidvleugel en de Zuid-Westelijke 
Delta. 
 
Vervolgens gaan wij bedrijven die een (nieuwe) 
locatie zoeken, zowel van binnen als van buiten 
de regio optimaal faciliteren. Voor 
ondernemingen (en de inwoners die daar 
werken) zijn de gemeentegrenzen van onze regio 
vaak nauwelijks relevant. Wij kiezen er daarom 
voor om ondernemers centraal te stellen bij hun 
vestigingswensen. In deze bestuursperiode 
zullen wij op dit terrein grensontkennend werken. 
Dit bereiken wij door het lokale en regionale 
accountmanagement als ware het een 
organisatie te laten functioneren. Via de nieuwe 
regionale unit trekken wij daadwerkelijk nieuwe 
bedrijven naar de regio. Volgens de huidige 
afspraken met DEAL! betekent dit dat er binnen 
twee jaar minimaal 400 nieuwe arbeidsplaatsen 
gecreëerd zijn. Voor de periode hierna doen wij 
een voorstel waarin staat aangegeven hoe wij 
verder gaan met de Stichting DEAL!. 
 
Omdat in de praktijk blijkt dat de vestiging van 
een bedrijf soms net een klein laatste zetje nodig 
heeft zijn wij voornemens een acquisitiefonds in 
te stellen waaruit deze laatste zetjes kunnen 
worden gefinancierd. In het voorstel hiertoe 
worden met de Drechtraad afspraken gemaakt 
over de omvang en spelregels van dit fonds.  
 
Focus ligt voor wat betreft het aantrekken van 
nieuwe bedrijven op de maritieme sector. We 
zetten daarbij ook in op innovatie en 
duurzaamheid in deze sector. Innovatie in 
duurzaamheid is vaak universeel en versterkt zo 
in de breedte onze (internationale) 
concurrentiepositie. Deze focus neemt niet weg 
dat wij iedere nieuwe ondernemer met evenveel 
plezier welkom heten in deze regio.  
 
Investeringen in kennis en kapitaal naar de regio 
halen 
Niet alleen de versterking van het economisch 
profiel vraagt om het optrekken in strategische 
netwerken op (boven)regionaal niveau. Ook de 
kansen voor het naar de regio halen van 
investeringen, bijvoorbeeld in de vorm van 
maritieme innovatie projecten, showcases en 
cross-overs, doen zich juist op dat niveau voor. 
Zo worden in Den Haag de miljoenen over de 
topsectoren (o.a. Water) verdeeld en gaat het in 
Europa zelfs om miljarden, bijvoorbeeld via het 
Horizon 2020 programma, dat is gericht op het 
vergroten van de concurrentiepositie door 
onderzoek en innovatie.  
 
Om deze investeringen naar de regio te halen 
organiseren wij op bovenregionaal niveau 
enerzijds de investeringenlobby richting Europa 
en Den Haag. Anderzijds gaan wij dat doen 
middels deelname aan allianties zoals onder 
meer de Economische Programmaraad 
Zuidvleugel, Innovation Quarter, Maritieme Delta, 

Deltri en de Strategic Board Delta Region (Zuid-
West Nederland). Via deze allianties faciliteren 
wij tegelijkertijd de verbinding van het 
bedrijfsleven met kennis- en onderwijsinstellingen 
buiten de regio.  
 
Voor wat betreft de activiteiten op het terrein van 
economie wordt hier de meeste flexibiliteit bij de 
uitvoering gevraagd. Wij onderschrijven volledig 
de randvoorwaarde uit het contourenprogramma 
van de Drechtraad dat we moeten organiseren 
dat de Drechtsteden aan de genoemde 
bovenregionale tafels namens 270 duizend 
inwoners spreken. Maar voor succes is meer 
nodig. De bereidheid tot investeren door andere 
partijen gaat in deze tijd altijd gepaard met 
snelheid en de cofinancieringvraag. Ook partijen 
als het Rijk en de Provincie zijn niet langer in 
staat/bereid om zelfstandig projecten te 
financieren. Om voor anderen een serieuze 
samenwerkingspartner te kunnen zijn en de 
kansen daadwerkelijk te kunnen pakken vragen 
wij daarom vooraf de middelen die nodig zijn om 
maritieme investeringsprojecten naar onze regio 
te halen. Concreet willen wij een fonds van 1 
miljoen euro. Onze ambitie bij het benutten van 
kansen is om een multiplier van meer dan 5 op 
onze eigen investering te realiseren. Het 
Drechtstedenbestuur wil benadrukken dat het 
essentieel is dat de middelen vooraf beschikbaar 
gesteld zijn om ook daadwerkelijk op de 
momenten die zich daartoe voor zullen doen 
cofinanciering tot stand te kunnen brengen, 
alsook beschikbaar krijgen van Europese 
subsidies. Bovenal is het een belangrijke 
voorwaarde om door andere partijen als serieuze 
gesprekspartner te worden beschouwd.  
 
Voorstellen voor inzet van krediet worden ter 
besluitvorming voorgelegd aan de Drechtraad. 
En in de voorbereiding en uitwerking van 
concrete voorstellen worden de bestaande 
bestuurlijke overlegstructuren benut. 
Slagvaardigheid in afstemming en besluitvorming 
is essentieel. 
 
De liquide middelen blijven lokaal tot het moment 
dat de Drechtraad besluit neemt over krediet voor 
een project. Uitgaven uit het fonds vinden direct 
op basis daarvan plaats. Er wordt geen 
afzonderlijke besluitvorming van gemeenten 
gevraagd. Het op te bouwen budget wordt in de 
begroting van de GRD opgenomen en geboekt 
als te innen vordering op de gemeenten.  
 
In 2015 hebben de gemeenten gezamenlijk € 0,5 
mln ter beschikking gesteld. In 2016 wordt dit 
aangevuld tot € 1 mln.  
 
Ontwikkelen en herstructureren van 
bedrijfslocaties 
Uit onderzoek blijkt dat werkgelegenheid zich in 
toenemende mate concentreert op 
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bedrijventerreinen en in de centra van 
gemeenten. Voor de Drechtsteden betekent dit 
dat er ten behoeve van de versterking van het 

ondernemersklimaat geïnvesteerd moet worden 

in de kern van (winkel)centra en de kwaliteit van 
de bedrijventerreinen (herstructureringsopgave 
van 240 hectare). Investeren in de lokale kernen 
blijft primair de taak van de gemeenten. Het 
Drechtstedenbestuur zal zelfstandig ook geen 
bedrijventerreinen ontwikkelen of herstructureren. 
Initiatieven vanuit de markt zijn leidend voor onze 
inspanning. Ook hier focust onze aanpak op de 
maritieme sector. Wij faciliteren de komende 
bestuursperiode actief dat op basis van privaat 
initiatief 5 maritieme bedrijventerreinen tot 
(her)ontwikkeling komen. 
 
Tegelijkertijd zal ROM-D de komende 
bestuursperiode doorgaan met de ontwikkeling 
van de 3 projecten die thans in de portefeuille 

zitten: ’t Plaatje (Sliedrecht), Genie/-Citadelterrein 

(Hendrik-Ido-Ambacht) en Dordtse Kil III 
(Dordrecht). De insteek om voor de ontwikkeling 
van bedrijventerreinen te kiezen voor een meer 
faciliterende rol en als basis uit te gaan van 
initiatieven vanuit het bedrijfsleven zelf, houdt in 
dat wij ook moeten bewerkstelligen dat ROM-D 
hier optimaal aan kan bijdragen.  
 
Ten slotte blijven wij het staande regionale beleid 
op het terrein van bedrijfslocaties 
(bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel) 
monitoren en, indien nodig, voorstellen voor 
aanpassing doen.  
 
Ondernemersgerichte dienstverlening binnen de 
Drechtsteden 
Vanuit het besef dat we de economische agenda 
voor een belangrijk deel zullen moeten uitvoeren 
met ondernemers, gaan wij niet alleen periodiek 
met hen in overleg maar stellen we ook een 
gezamenlijke agenda op. In algemene zin leidt dit 
tot versterking van het netwerk maar onderdeel 
van deze agenda zijn ook duidelijke afspraken 
over wie wat wanneer gaat doen om deze 
agenda te realiseren.  
 
Uit het traject rond de detailhandelsvisie is vanuit 
de ondernemers de behoefte aan een regionaal 
platform detailhandel naar voren gebracht. Hierin 
komen alle betrokken partijen bij elkaar om het 
regionale beleid te toetsen en eventueel aan te 
passen aan marktontwikkelingen. Gezien de druk 
op deze sector gaan wij deze wens faciliteren.  
 
Om de effectiviteit van de inzet op het terrein van 
promotie en acquisitie te maximaliseren zijn 
aanpassingen in onze dienstverlening nodig. De 
regeldruk die geldt voor ondernemers is primair 
een lokale aangelegenheid. Regionaal zullen wij, 

in een coördinerende rol, wel de rode loper 

uitrollen voor het bedrijfsleven. Dat houdt ten 

eerste in dat de werkprocessen van Deal! en het 
lokaal accountmanagement verbonden en 
geoptimaliseerd worden. Tegelijkertijd willen wij 

dat zittende en nieuwe ondernemers, via één 

aanspreekpunt, snel en efficiënt duidelijkheid 

gaan krijgen over de mogelijkheden van een 
initiatief. Lokale regels mogen verschillen, maar 
wij bewerkstelligen dat iedere ondernemer 
binnen dezelfde termijn een duidelijk antwoord 
krijgt. Deze termijnen zullen bij wijze van pilot als 
eerste gelden voor initiatieven vanuit de 
maritieme sector. Uiteraard zullen wij vervolgens 
zo spoedig mogelijk de rode loper uitrollen voor 
alle ondernemers. 
 
Wij willen de ondernemers ondersteunen bij het 
vervullen van de vacatures die in de 
maritieme/technische sector (blijven) openstaan. 
We werken aan die ene werkgeversbenadering 
van het bedrijfsleven voor mensen die een 
uitkering hebben. Het toegankelijk maken van 
CV’s zal worden uitgebreid, zodat het bestand 
van het UWV, SDD en Drechtwerk richting de 
ondernemers optimaal ontsloten worden. In die 
ondersteuning zullen we blijvend het 
urgentiebesef bij de werkgevers onder de 
aandacht brengen om banen in te vullen met 
mensen met een beperking. 
 
Innovatie en verduurzamen economie 
In een verbindende en stimulerende rol zullen wij 
er voor zorgen dat het bedrijfsleven weet heeft 
van de beschikbare fondsen die zij mogelijk voor 
de realisatie van hun innovatieprojecten kunnen 
inzetten. Anderzijds bieden wij bedrijven de 
mogelijkheid om te assisteren bij het doen van 
aanvragen voor subsidies bij andere overheden, 
waaronder Europa.  
 
Om de innovatiekracht van het bedrijfsleven echt 
te versterken overwegen wij deelname aan het 
participatiefonds Innovation Quarter. Dit fonds is 
specifiek bedoeld voor innovatieve bedrijven. Wij 
starten het gesprek met werkgevers in de regio 
op en gaan na welke meerwaarde zij in dit fonds 
zien en/of welke bijdrage zij zouden willen 
leveren. Het fonds heeft thans een omvang van 
28 miljoen euro maar zal naar verwachting 
binnen een paar jaar groeien naar ongeveer 
honderd miljoen euro.  
 

De opdracht om de economie ‘op duurzame 

wijze’ te versterken geven wij ten slotte invulling 
door tegelijk met de (lobby)activiteiten op het 
terrein van de maritieme sector (LNG) ook de 
mogelijkheden te bezien van de zich snel 
ontwikkelende biobased sector in Zuid-West 
Nederland. Deze sector heeft groeipotentie. 
Daarnaast zien we kansen voor de circulaire 
economie als geheel. Wij brengen daarom eerst 
in kaart welke relevante stromen van afval- en 
grondstoffen er in de regio omgaan en welke 
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bedrijven ambities hebben. Op basis hiervan 
kunnen dan de kansen onderzocht worden om te 
komen tot koppeling van die ambities aan 
(Europese) subsidies en ambities van 
bovenregionale partners, zoals de strategic board 
Delta Region en de biobased Delta. Als wij er in 
slagen die potentie te realiseren levert dat 
tegelijkertijd een bijdrage aan de versterking van 
de economische basis van de regio.  
 
Aansluiting onderwijs en bedrijfsleven 
In de Drechtsteden is er een mismatch tussen 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Die leidt 
onder meer tot de realiteit dat er enerzijds sprake 
is van (een oplopende) werkloosheid, terwijl er 
anderzijds (technische) vacatures zijn die niet of 
moeilijk opgevuld kunnen worden. De verbetering 
van aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven 
vraagt actie aan beide kanten van deze markt. 
Onze invulling van de speerpunten Aantrekkelijk 
vestigingsklimaat en Gezamenlijke Acquisitie 
Bedrijven en Regionale promotie richten zich op 
de noodzakelijke verbeteringen (vergroting) van 
de vraagkant van de arbeidsmarkt.  
 
De activiteiten onder dit speerpunt richten zich 
daarmee primair op de opgaven aan de 
aanbodkant van de arbeidsmarkt: verbeteren en 
mobiliseren. Wij zullen de uitvoering deels 
beleggen binnen de eigen organisaties en deels 
bij externe partijen, zoals de Maritime Delta, 
Innovation Quarter. Voor wat betreft de opgave 
om meer aandacht te krijgen voor techniek in het 
onderwijs in de Drechtsteden sluiten wij aan bij 
de afspraken die gemaakt zijn in het 
Techniekpact. Dit betekent dat wij er voor gaan 
zorgen dat meer leerlingen kiezen voor een 
techniekopleiding, afgestudeerden met een 
technisch diploma daadwerkelijk aan de slag 
gaan in een technische baan en dat mensen die  
werken in de techniek behouden blijven voor de 
techniek wanneer ontslag dreigt of ze nu al met 
een technische opleiding langs de kant staan. 
 
De potentie van onze inwoners benutten 
Om in de hele regio te komen tot een optimale 
aansluiting van school naar werk, werk naar werk 
en uitkering naar werk ontwikkelen wij het Dordts 
regionale programma “Dordt werkt!” door naar 
een volledig regionaal arbeidsmarktprogramma: 
“Drechtsteden Werkt!” Hierdoor kan de 
samenhang tussen de activiteiten aan de vraag- 
en aanbodkant van de arbeidsmarkt verder 
worden bevorderd. Tegelijkertijd zijn wij, als 
samenwerkende gemeenten, een betere 
gesprekspartner voor werkgevers, 
onderwijsinstellingen en andere instellingen.  
 
De uitgangspunten om, in samenwerking met het 
bedrijfsleven en onderwijsinstellingen, aan te 
sluiten op de vraag van het bedrijfsleven en het 
talent van de mensen en deze centraal te stellen, 
blijven onveranderd. In Drechtsteden Werkt! 
worden een aantal activiteiten gecontinueerd: 

• Het werven van fondsen en uitlokken 
van private investeringen (o.a. regionale 
sectorplannen, ESF, Jeugdwerkloosheid, 
Techniekpact) 

• Verzamelen van strategische cijfers en 
feiten 

• Ondersteunen van crosssectorale 
maritieme innovaties tussen bedrijven, 
kennis- en onderwijsinstellingen 

• Strategische partners in positie brengen 
gericht op de volgende outcome: 

o SDD/Drechtwerk/UWV: 500 
plekken (stage/werk) per jaar 

o Beroepsonderwijs: realiseren 
arbeidsmarktgerichte 
opleidingen op WO, HBO en 
MBO niveau 

o Gemeenten: realiseren van 
1200 leerwerkplekken 

o Sectorplannen: realiseren van 
werk naar werk trajecten en 
opleidingsplekken 

o Partners actieplan 
Jeugdwerkloosheid: realiseren 
van kansen voor 1000 jongeren 
 

In aanvulling op het bestaande programma 
worden aan het nieuwe regionale programma de 
volgende ambities toegevoegd: 

• Realiseren van verbindingen naar lokaal 
bedrijfsleven en onderwijs 

• Opschalen van de sectorplannen naar 
regionaal voor de branches maritiem, 
bouw en infra, transport en logistiek, 
Detail en Handel, Zorg en Welzijn. 

• Intensivering activiteiten gericht op 
inactieven zoals Jeugd en Jongeren en 
impuls onderkant arbeidsmarkt 

• Bestaande initiatieven zoals 
Techniekdock, de vakmansroute en de 
techniekroute en het centrum voor 
innovatief vakmanschap (CIV) worden 
niet alleen voortgezet maar ook 
uitgebreid.  

• Ontwikkelen lange termijnstrategie HBO 
en MBO beroepsonderwijs en; 

• Partijen vervolgens uit te dagen om 
concrete initiatieven te nemen in onze 
regio 

 
Het Drechtstedenbestuur wil benadrukken dat het 
programma arbeidsmarktbeleid een dynamisch 
programma is, dat in afstemming en 
samenwerking met de lokale portefeuillehouders 
in portefeuillehoudersoverleggen nader wordt 
uitgewerkt en geconcretiseerd en regelmatig zal 
worden geactualiseerd. 
 
Versterken van kwaliteit, omvang en intensiteit 
van het netwerk in de maritieme sector en 
aanverwante branches 
Hoewel de kern van de maritieme sector in de 
Drechtsteden is gevestigd, strekt het maritieme 
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netwerk zich uit van Rotterdam tot Gorinchem. 
Randvoorwaarde voor succes van het 
arbeidsmarktbeleid is dat alle partijen in dit 
netwerk, en dan met name het bedrijfsleven, zich 
breed committeren aan de opgaven en bereid 
zijn mee te werken aan de uitvoering. Dit vraagt 
een bovenregionale inzet. Om deze reden zal de 
participatie in de Maritieme Delta geïntensiveerd 
en uitgebreid worden. Dit houdt in dat er op het 
niveau van de Zuidvleugel door bedrijven, 
onderwijs en overheid ingezet wordt op het 
bevorderen van de innovatiekracht van het 
martieme MKB, het gezamenlijk vormgeven en 
afstemmen van maritiem onderwijsaanbod, het 
veiligstellen van voldoende talent voor de sector 
(bijv. werk-naar-werk trajecten en zij-instromen) 
en de branding van de sector.  
 
Tegelijkertijd zullen wij op het terrein van de 
aansluiting onderwijs en bedrijfsleven uitvoering 
geven aan de afspraken die met Rotterdam over 
het maritieme cluster zijn gemaakt, te weten: 

1. Opstellen gezamenlijk portfolio 
2. In beeld brengen van bestaande fondsen 

en beschikbare financiering 
3. Uitvoeren van actielijnen op het vlak 

onderwijs & arbeidsmarkt en innovatie & 
ontwikkeling 

4. Opstellen gezamenlijke 
onderzoeksagenda 

Tenslotte willen wij ook, met de sector, zorgen 
dat alle afstudeerders in de maritieme techniek, 
ook ver buiten de Drechtsteden, persoonlijk 
contact krijgen met de maritieme sector. Hiermee 

hopen wij niet alleen nieuw talent aan de sector 
te binden maar ook aan deze regio. 
 
Invoering leren/werken 2.0 
De opname van schoolverlaters door de 
arbeidsmarkt gaan wij verbeteren door te 
bevorderen dat (lokale) bedrijven intensief 
betrokken zijn bij het formuleren van gewenste 
kwaliteiten van schoolverlaters (kennis, 
vaardigheden, houding & gedrag, competenties). 
Dit wordt versterkt door combinaties van leren 
met echt werken te realiseren zodat er ook een 
logische, natuurlijke toeleiding van scholieren 
naar bedrijven ontstaat en leerlingen weten wat 
het werk is. Tenslotte bevorderen wij dat er 
steeds meer echt doorlopende leerlijnen komen, 
zodat de schakelmomenten tussen 
lager/voortgezet/beroeps- en WO-onderwijs 
steeds soepeler verlopen. Ook gaan wij scholen 
actief opzoeken en in verbinding brengen met het 
bedrijfsleven. Het organiseren en versterken van 
de sector vraagt een actieve ondersteuning door 
onze regio.  
 
Regionaal meer bevoegdheden op het terrein 
van beroepsonderwijs 
De nieuwe ambities van de Drechtraad en het 
DSB op het terrein van beroepsonderwijs vragen 
om een versterkte regionale 
verantwoordelijkheid. Wij zullen daarom bij de 
eerstvolgende herziening van de 
Gemeenschappelijke Regeling een voorstel voor 
het benoemen van de benodigde overdracht van 
deze bevoegdheden voorleggen. 

 
 
 
MIDDELEN 
 
Versterken van onze economische kracht, op duurzame wijze

Overig GRD Co financ.

2015 2016 2017 2018 2015 2015

Struct. Incident. Struct. Incident. Struct. Incident. Struct. Incident.

Aantrekkelijk vestigingsklimaat en Gezamenlijke acquisitie bedrijven en regionale promotie

€ 43.125 € 43.125 € 43.125 € 0 € 43.125 € 0

€ 500.000 € 500.000

€ 37.000 € 50.000 € 37.000 € 0 € 37.000 € 0 € 37.000 € 0

€ 46.250 € 22.500 € 46.250 € 2.500 € 46.250 € 0 € 46.250 € 0

€ 83.500 € 0 € 83.500 € 0 € 83.500 € 0 € 83.500 € 0

€ 20.625 € 156.250 € 20.625 € 0 € 20.625 € 0 € 20.625 € 0

Totaal € 230.500 € 728.750 € 230.500 € 502.500 € 230.500 € 0 € 230.500 € 0 € 0 € 0

Aansluiting onderwijs en bedrijfsleven (Regionaal Arbeidsmarktbeleid)

€ 55.000 € 0 € 55.000 € 0 € 55.000 € 0 € 55.000 € 0

€ 520.000 € 0 € 720.000 € 0 € 720.000 € 0 € 720.000 € 0

Totaal € 575.000 € 0 € 775.000 € 0 € 775.000 € 0 € 775.000 € 0 € 0 € 0

TOTAAL KOSTEN € 805.500 € 728.750 € 1.005.500 € 502.500 € 1.005.500 € 0 € 1.005.500 € 0 € 0 € 0

Versterken kwaliteit, omvang en 

intensiteit van het netwerk

Snel en goed vervullen vacatures 

en invoeren werken-leren 2.0

Ontwikkelen en herstructureren 

van bedrijfslocaties

Ondernemersgericht 

dienstverlening

Stimuleren innovatie

Nieuwe bedrijven aantrekken

Investeringsfonds

Benodigd budget tlv werkprogramma Overige financiering

Investeringen in kennis en kapitaal 

naar de regio halen
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Hoofdstuk 2 

Aantrekkelijker maken van ons gebied 
 

  

 
In welvarende regio’s is het goed leven. Het zijn 
regio’s met een sterke economie en met een 
aantrekkelijk leefklimaat. Beide zijn met elkaar 
verbonden. Dit zijn ook de regio’s die nieuwe 
mensen, bedrijven en kapitaal aantrekken waardoor 
nieuwe welvaart wordt gemaakt. Daarom wil de 
Drechtraad dat we ons gebied aantrekkelijker 
maken voor bestaande en nieuwe bewoners, 
ondernemers en investeerders. Aantrekkelijke 
regio’s zijn goed bereikbaar, liggen in een mooie 
woonomgeving, zijn gezond en veilig, en hebben 
goede voorzieningen als onderwijs en cultuur.  
 
Het raadsprogramma signaleert terecht dat een 
aantrekkelijke regio in balans is. We moeten lokaal 
en regionaal aan de slag om de trend dat er meer 
inwoners vertrekken dan er zich vestigen te keren. 
Daar komt nog bij dat vooral jongeren en hoger 
opgeleiden de afgelopen jaren zijn vertrokken. 
Tegelijk zien we dat de ons omringende steden wel 
blijven groeien en dat zij deze groepen aantrekken. 
We zetten ons dan ook in om als Drechtsteden 
aantrekkelijk te blijven voor al die verschillende 
bevolkingsgroepen.  
 
Inzet op bereikbaarheid van de regio 
Het raadsprogramma zet in op een uitstekende 
bereikbaarheid en formuleert daarop ambities. We 
hebben een gunstige uitgangspositie: De 
snelwegen A15 en A16 en de spoorlijn Rotterdam-
Breda/Roosendaal zorgen voor een uitstekende 
aanhaking op het nationale wegen- en 
spoorwegennet en we zijn dooraderd met 
uitstekende waterwegen. De interactie tussen 
steden blijft groeien met als gevolg dat het gebruik 
van met name weg en spoor toeneemt.  
De gunstige uitgangspositie willen we behouden en 
waar nodig versterken. Over de weg staat de A15 
onder druk wegens een capaciteitstekort. De A16 
heeft over 10 jaar een capaciteitsprobleem. Op het 
spoor zijn de bediening van station Dordrecht met 
intercity’s naar Breda en de vele goederentreinen 
met gevaarlijke stoffen actueel. 
 
Spooragenda Drechtsteden 
Voor het spoor gaat onze korte termijn prioriteit uit 
naar het in stand houden van een intercity via 
Dordrecht naar Breda. De huidige intercity zal eind 
2015 naar verwachting over de HSL om Dordrecht 
heen gaan rijden. Voor de korte termijn betekent dit 
dat we de regionale lobbykracht inzetten om te 
zorgen dat als eind 2015 de huidige intercity 
Dordrecht-Breda over de HSL gaat rijden, er een 
acceptabel alternatief tussen Dordrecht en Breda 
rijdt.  
 
We signaleren tegelijk dat het essentieel is om een 
eigen visie en agenda op de doorontwikkeling van 
het spoorverkeer in de Drechtsteden te hebben. 
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Deze moet duidelijk maken wat we aan 
treinverbindingen en dienstregelingkwaliteit nodig 
hebben om goed bereikbaar te blijven. Daarom 
stellen we een Spooragenda Drechtsteden op 
waarin we dit uitzoeken, neerleggen en voorzien 
van een realisatiestrategie. Met deze agenda 
beïnvloeden we vervolgens rijks- en provinciale 
agenda’s ten aanzien van het reizigersverkeer 
over het spoor. 
 
A15 en A16, robuust en duurzaam bereikbaar 
De A15 en de A16 zijn slagaders van onze 
economie. Deze snelwegen vragen continue 
aandacht. Op de korte termijn richten we ons op 
verbetering van de bereikbaarheid door relatief 
kleine maatregelen. Met behulp van regionale 
kracht maken we afspraken met rijk en provincie 
over het realiseren van de Quick Wins A15 
(spitsstroken tussen N3 en Sliedrecht Oost) en 
over aanpak van de Sandelingenknoop A16 
(aanpassen van de noordelijke toerit op de A16). 
De daadwerkelijke uitvoering gebeurt lokaal. 
Daarbij verwachten we dat voor de uitvoering 
door het rijk gevraagd wordt om (een mate van) 
cofinanciering. Deze vraag gaan we niet uit de 
weg.  
 
We realiseren ons tegelijk dat uitbreiding van 
asfalt niet de enige weg kan zijn. De Drechtraad 
focust terecht op duurzame ontwikkeling van 
bereikbaarheid. Daarom willen we onderzoeken 
of we ons bestaande programma Duurzame 
Bereikbaarheid ook na 2014 voort kunnen zetten 
en of we daar extra op moeten inzetten. Met het 
regionale bedrijfsleven maken we in dit 
programma afspraken over minder en schonere 
vormen van verkeer (woon-werk) en van 
vrachtvervoer. Het project Lean and Green, dat 
werkt aan schoner en efficiënter logistiek 
transport is daarom daarvan een onderdeel. 
Deze aanpak past uitstekend bij de wens van de 
raad om te werken vanuit de initiatieven en de 
kracht van de partners in de samenleving. We 
stimuleren en faciliteren dit door de beschikbare 
middelen op kansrijke initiatieven in te zetten. 
 
We stellen vast dat het raadsprogramma groot 
belang hecht aan meer doorstroming op de 
snelwegen, minder milieuoverlast en meer 
duurzaamheid. Als we A15 en A16 robuust en 
duurzaam bereikbaar willen maken vraagt dit om 
gecoördineerde acties voor de korte en lange 
termijn. Daarom stellen we een ambitiedocument 
‘A15 en A16 Robuust en duurzaam Bereikbaar’ 
op. Hierin zetten we onze doelen neer en de 
wijze waarop we deze denken te realiseren. 
Vanzelfsprekend willen we dat de ambitie een 
gedeelde ambitie is, dus ook van onze partners, 
waaronder rijk, provincie, bewoners, bedrijfsleven 
en transporteurs.  
 
Speciale aandacht geven we aan het continu 
onderhouden van het netwerk rondom nationale 
infrastructuur. Invloed organiseren we 

grotendeels via bovenregionale strategische 
netwerken zoals de provincie, de Zuidvleugel en 
Brabantstad, waar we met de kracht van de 
Drechtsteden in participeren. We investeren 
daarom structureel in een adequate, consistente 
bestuurlijke en ambtelijke inzet op het richten van 
het netwerk op onze belangen.  
 
Goederenvervoer 
De Drechtsteden zijn de schakel in het 
goederenvervoer tussen de havens van Rotterdam 
en Moerdijk/Antwerpen en met het achterland. Veel 
gaat over de weg, over het spoor (waaronder veel 
gevaarlijke stoffen), en over het water.  
We stellen vast dat het goederenvervoer van grote 
invloed zal zijn of we de gestelde doelen rond 
bereikbaarheid, milieukwaliteit en duurzaamheid 
kunnen halen. 
 
We gaan onderzoeken, met betrokkenheid van 
andere overheden en de industrie, waar op korte en 
lange termijn de kansen liggen om het 
goederenvervoer met minder milieuoverlast en 
duurzamer te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan 
meer gebruik van het water (ieder schip haalt 90 tot 
160 vrachtwagens van de weg). Daarbij sluiten we 
niet bij voorbaat uit dat er nieuwe infrastructuur 
nodig zal zijn (zoals extra buisleidingen, aanleg van 
de A4-zuid, RoBel of LNG-bunkervoorzieningen). 
Altijd geldt dat alternatieven robuust en 
betrouwbaar moeten zijn. De resultaten zetten we 
neer in de Agenda Goederenvervoer Drechtsteden 
met daarin concrete acties van overheid en 
bedrijfsleven. De agenda bepaalt ons handelen 
richting rijk en provincie. 
 
Regionaal openbaar vervoer 
Het raadsprogramma heeft als ambitie de kwaliteit 
van het regionale openbaar vervoer per bus en 
waterbus te verbeteren. Dit is belangrijk voor het 
leefklimaat. De provincie is de aanbestedende partij 
van zowel de bus, de waterbus als de 
Merwedelingelijn. De provincie staat voor de 
opgave om met minder geld de kwaliteit van het 
openbaar vervoer ook in onze regio op peil te 
houden. Dit betekent dat we samen als 
Drechtsteden goed moeten weten wat we willen en 
hoe we dat dan via de provincie gerealiseerd 
kunnen krijgen. Inzet van de kracht van de 
Drechtsteden is hier essentieel. 
 
In 2018 wordt het busvervoer in de Drechtsteden 
opnieuw aanbesteed. Dit is het moment om vanuit 
de Drechtsteden een samenhangend ambitieniveau 
neer te leggen wat betreft ontsluiting van de 
gemeenten, verduurzaming, terugdringing van de 
milieubelasting en invulling van de sociale functie in 
relatie ook tot de Wmo. We stellen daarom een 
concreet ‘Ambitiedocument Openbaar Vervoer 
Drechtsteden’ op met onze samenhangende 
wensen op basis waarvan we de provinciale 
aanbesteding beïnvloeden. 
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De Waterbus is verlengd fietspad, drager van 
identiteit en schakel in het toeristisch aanbod 
(Kinderdijk-Binnenstad-Biesbosch). Tegelijk is de 
opgave de kostendekkingsgraad te verhogen 
naar minimaal 50%. Dit staat op gespannen voet 
met de wens om de waterbus in de avonduren 
langer te laten varen. We zullen de provincie en 
de exploitant uitdagen om met haalbare 
voorstellen daartoe te komen. In eventuele 
onderzoeken daartoe zullen we participeren. 
Tegelijk zullen we ons daarbij inzetten voor 
cofinanciering door partijen die baat hebben bij 
uitbreiding van de dienstregeling, bijvoorbeeld 
ons bedrijfsleven. 
De Merwedelingelijn is een succes en kan 
wellicht nog verder groeien in reizigersaantal. 
Hiervoor geldt ook dat we de provincie en de 
exploitant uitdagen om door innovaties meer 
reizigers te trekken.  
Voor zowel bus, waterbus, als Merwedelingelijn 
betekent dit dat we intensief zullen blijven 
deelnemen in het regionale concessiebeheer. 
 
Vergroten externe- en waterveiligheid 
Terecht legt het raadsprogramma de focus op 
essentiële veiligheidsvraagstukken in de 
Drechtsteden, namelijk waterveiligheid als gevolg 
van klimaatverandering, zeespiegelstijging en 
verhoogde rivierwaterafvoer, en externe 
veiligheid rondom met name spoorinfrastructuur. 
 
Externe Veiligheid Spoor 
Het doorgaande spoor Kijfhoek-Moerdijk is een 
veel gebruikt goederenspoor met een groot 
aandeel gevaarlijke stoffen, dat zorgt voor 
overschrijdingen van de oriënterende waarde van 
het groepsrisico. Met als gevolg dat bewoners en 
bedrijven rond het spoor in Dordrecht en 
Zwijndrecht onvoldoende veilig kunnen wonen en 
werken. Tegelijk zorgt dit er voor dat de gebieden 
rond de stations niet te ontwikkelen zijn zoals we 
graag zouden willen. Met name rondom station 
Dordrecht kan geen aantrekkelijk centrummilieu 
worden gemaakt dat de binnenstad en daarmee 
de Drechtsteden verder versterkt.  
 
Veel van de acties om het gebied rond het spoor 
veiliger te krijgen kunnen het beste lokaal worden 
opgepakt. Tegelijk weten we dat we de kracht 
van de Drechtsteden in moeten zetten om rijk, 
provincie en partnerregio’s te bewegen met ons 
mee te werken aan verbetering van de 
spoorveiligheid. De afgelopen jaren hebben we 
veel geïnvesteerd in het opzetten en 
onderhouden van het strategische netwerk met 
betrokken partners rond de aanpak van 
onveiligheid op het doorgaand spoor. Het is 
essentieel om dit te onderhouden en we blijven 
hierin investeren. 
 
Deze periode realiseren de betrokken gemeenten 
in overleg met het rijk concreet de 
spoormaatregelen waarvoor het rijk onlangs 11 
miljoen euro beschikbaar heeft gesteld.  

Als Drechtsteden actualiseren we de Aanpak 
Verbetering Spoorveiligheid Drechtsteden om te 
komen tot definitieve oplossingen voor het 
veiligheidsprobleem. Daarin betrekken we de 
realisatie van de Boog van Meteren in 2022 (tussen 
de Betuweroute en de spoorlijn Utrecht-Den 
Bosch), waarover het rijk onlangs positief heeft 
besloten, evenals de discussie over de verbinding 
VeZa (Zeeland-Antwerpen) tussen de Spoorlijn 
Vlissingen-Bergen op Zoom en de havenspoorlijn in 
Antwerpen. Effect hiervan zal zijn dat treinen niet 
langer via Kijfhoek tussen Vlissingen en Antwerpen 
hoeven rijden. Het einddoel blijft de realisatie van 
een dedicated goederenspoorlijn Kijfhoek-
Antwerpen die om of onder de Drechtsteden loopt, 
waarmee het veiligheidsprobleem duurzaam wordt 
opgelost. Dit zal pas op lange termijn gerealiseerd 
kunnen worden. 
 
Concreet hebben we daarnaast te besluiten over 
onze (ook financiële) participatie in het 
bovenregionaal onderzoek naar de noodzaak en 
invulling van een robuuste 
goederenspoorverbinding Rotterdam-Antwerpen. 
Als onderdeel van en meegefinancierd vanuit de 
Europese TEN-T Spoorcorridor North-Sea 
Mediterranean. We werken hierin samen met de 
Vlaams Nederlandse Delta over de band van onze 
Deltri-samenwerking met West-Brabant en 
Rotterdam.  
 
Waterveiligheid 
Het raadsprogramma prioriteert waterveiligheid en 
wil dat alle gebieden gaan en blijven voldoen aan 
de landelijke veiligheidsnormen. Uit het 
Deltaprogramma blijkt dat er met name in de 
Alblasserwaard en op het Eiland van Dordrecht 
maatregelen nodig zijn. Inmiddels is besloten 
hiervoor twee MIRT-onderzoeken te starten. De 
raad heeft nadrukkelijk aangegeven dat in deze 
maatregelen rekening moet worden gehouden met 
cultuurhistorische waardevolle gebieden zoals de 
binnenstad en de historische dijklinten. Als bestuur 
zien wij daarnaast de belangrijke kans om de 
economische kracht en kennis van ons 
bedrijfsleven en kennisinstituten in te zetten om te 
komen tot innovatieve oplossingen. De 
Drechtsteden zijn met alle aanwezige 
karaktereigenschappen de perfecte kandidaat om 
wereldwijd te fungeren als showcase van omgaan 
met hoogwaterproblematiek en klimaatadaptatie. 
 
Wij zien een grote lokale verantwoordelijkheid in 
het realiseren van de nodige oplossingen. Tegelijk 
willen we onze regionale kracht gebruiken om onze 
wensen in de uitvoering van het Deltaprogramma te 
realiseren. Dit betekent dat we er vanuit de 
Drechtsteden voor gaan zorgen dat we direct willen 
meebeslissen over besluiten over de uitwerking van 
het Deltaprogramma, en dat deze besluiten recht 
doen aan onze wensen rond cultuurhistorische 
waarden en economische kracht.  
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We organiseren het regionale netwerk van 
bedrijven en instellingen die in onderlinge 
samenwerking betrokken kunnen zijn bij de 
doorontwikkeling van waterveiligheid in de 
Drechtsteden. Omdat we verwachten dat 
hoogwaterproblematiek een Europees probleem 
is en er Europese middelen voor het onderzoek 
en de innovatieve aanpak beschikbaar kunnen 
komen onderzoeken we de meerwaarde van 
agendering in Europa. 
 
Duurzaamheid voor balans tussen mens, 
milieu en economie 
De Drechtraad ziet duurzaamheid als basis voor 
een toekomstbestendig en gezond leefklimaat en 
economische kracht en aantrekkelijkheid van de 
regio. Duurzaamheid is de langdurige balans 
tussen People (mens), Planet (natuur en milieu) 
en Profit (economie). In uitwerking van het 
raadsprogramma zien we vier lijnen waarlangs 
we hieraan invulling geven: 

• het bedrijfsleven. 

• onze inwoners. 

• verkeer en transport. 

• de gemeentelijke organisaties. 
Door een sterke coördinerende rol op alle 
activiteiten door het Drechtstedenbestuur 
realisatie met en via partners bereiken. 
 
Verduurzamen van de economie 
Onderzoek laat zien dat de productie binnen de 
Drechtsteden in hoge mate afhankelijk is van 
fossiele brand- en grondstoffen. Dat maakt onze 
economie kwetsbaar voor schommelingen in 
aanbod en prijs. Een goede manier om ons te 
verzekeren van grondstoffen is deze in kringloop 
te brengen. Dat vergroot economische veerkracht 
en continuïteit. Omdat duurzaamheid een 
groeimarkt is kan dit bovendien tot extra 
werkgelegenheid leiden. Verduurzaming kan 
door energiebesparing, opwekking van duurzame 
energie, gebruik van natuurlijke grondstoffen voor 
industriële processen (biobased economie) en 
belangrijker nog een circulaire economie met slim 
productontwerp en volledig hergebruik van 
biologische en technische reststoffen. Met name 
technische afvalstoffen als staal en kunststof zijn 
in onze regio in ruimte mate voorhanden. Deze 
ontwikkeling gaan we stap voor stap in 
samenwerking met het bedrijfsleven in gang 
zetten.  
 
Centraal staat dat we sterk houden wat sterk is. 
Onze huidige economische structuur biedt allerlei 
kansen voor verduurzaming in combinatie met 
innovatie. Een Ecorys onderzoek heeft 
uitgewezen dat er voor de Drechtsteden 
bijvoorbeeld goede mogelijkheden bestaan voor 
de vestiging en uitbreiding van biobased 
gerelateerde verduurzaming. Dit gezien de 
ligging, de mogelijkheden van vervoer over water 
en de al aanwezige bedrijvigheid.  

In het kader van het streven om de economie te 
verbreden zien we kansen op het terrein van de 
medische logistiek, zoals ze bij de totstandkoming 
van de stichting DEAL! naar voren zijn gekomen, 
maar ook voor de economie als geheel.  
Wij willen daarom voor de hele regio in 
samenwerking met het bedrijfsleven een nader 
onderzoek uitvoeren naar de concrete kansen voor 
de circulaire economie bij bestaande bedrijven en 
clusters van bedrijven waarop wij kunnen faciliteren 
zodat die bedrijven de stap naar verduurzaming en 
energiebesparing ook willen en kunnen zetten. 
 
Stimuleren energiezuinig wonen 
Terecht formuleert het raadsprogramma een 
ambitie ten aanzien van energiezuinig wonen. 
Verduurzaming van wonen creëert 
werkgelegenheid en verhoogt de waarde van de 
woning en de woonomgeving. Bijkomend voordeel 
is dat een lager energiegebruik lagere maandlasten 
geeft. 
 
De Drechtsteden maken regionaal afspraken met 
corporaties over een groot deel van de 
huurwoningen. Hierin nemen we afspraken op over 
verduurzaming van hun woningbezit. Op het terrein 
van particuliere woningen zijn in eerste instantie 
gemeenten aan zet. Daar gaat het er om de vraag 
van woningbezitters en het aanbod van 
marktpartijen bij elkaar te brengen. Dit kan 
bijvoorbeeld in het kader van de uitwerking van het 
Nationale Energieakkoord. De gemeente 
Zwijndrecht is trekker van de Energiealliantie Zuid-
Holland Zuid waarin de komende drie jaren 
concreet het particulier woningbezit wordt 
ondersteund in verminderen van het 
energiegebruik. 
 
De kracht van de Drechtsteden benutten we verder 
om een volgende slag te maken in het gebruik van 
industriële restwarmte. Er is voldoende restwarmte 
in de Drechtstedelijke industrie om nog 
tienduizenden woningen te verwarmen. We nemen 
vanuit de regio deel aan het Programmabureau 
Warmte Koude Zuid-Holland om kansen uit te 
werken en gemeenten te helpen met realisatie. 
 
Verduurzamen verkeer-transport en luchtkwaliteit. 
Tenslotte benoemt de raad de ambities om het 
verkeer en het transport te verduurzamen. Dit kan 
door minder te rijden, anders te rijden en door 
schonere voertuigen. Voor het 
beroepsgoederenvervoer geldt dat gebruik kan 
worden gemaakt van alternatieve vervoermiddelen, 
efficiënter vervoer en andere brandstoffen. We 
voorzien in de realisatie van de ambities via de 
onder Bereikbaarheid geformuleerde programma’s 
rondom Duurzame mobiliteit en Lean and Green. 
 
De ligging van de Drechtsteden, omringd en 
doorkruist door milieubelastende infrastructuur, 
zorgt voor een slechte luchtkwaliteit. We verkennen 
deze periode de mogelijkheden van de inzet van 
meer groen rondom de snelwegen om zo de 
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luchtkwaliteit te verbeteren. Het bestaande 
programma luchtkwaliteit (het NSL) ronden we af. 
In het kader van duurzame mobiliteit verwachten 
we ook positieve effecten op de luchtkwaliteit. Dit 
geldt ook voor de initiatieven rondom 
efficiencymaatregelen in combinatie met een 
transitie naar LNG en inzet van duurzame 
biobrandstoffen in de binnenvaart. Voor het 
wegvervoer verkennen we met het bedrijfsleven 
de kansen van een transitie naar elektrisch rijden 
in combinatie met duurzame biobrandstoffen en 
hernieuwbaar gas. 
 
De gemeentelijke organisaties 
We voorzien ook een verdere rol voor de 
gemeenten zelf. Immers als overheden hebben 
we een eigen verantwoordelijkheid. Kansen zijn 
er vooral op het terrein van energie door op 
geschikt gemeentelijk vastgoed en grondposities 
zelf duurzame energie te gaan opwekken. We 
vinden wel dat dit primair een lokale 
verantwoordelijkheid is waarop we regionaal 
kunnen coördineren. We formuleren een 
gemeenschappelijke visie en beleid op het 
verduurzamen en duurzamer benutten van 
gemeentelijk vastgoed. 
 
Regionaal netwerk verduurzaming 
Er is veel dynamiek op het terrein van 
verduurzaming in de samenleving. We vinden het 
belangrijk om hier naast lokaal, ook regionaal op 
te faciliteren. Zo willen lokale 
duurzaamheidplatforms een regionaal platform 
instellen. En er bestaat al een regionaal netwerk 
van maatschappelijk verantwoorde ondernemers. 
Met en via hen willen we onze regionale 
duurzaamheidsambities vorm geven. We nodigen 
hen uit om in het kader van het onderzoek naar 
de concrete kansen voor duurzaamheid in het 
bedrijfsleven, deze kansen te benoemen en aan 
te geven hoe wij hen in het benutten daarvan 
kunnen faciliteren.  
 
Aantrekkelijk woonklimaat 
Het is de ambitie van de raad om als een 
magneet mensen, bedrijven en investeringen te 
trekken. Dit betekent dat het woonklimaat 
aantrekkelijk moet zijn. Essentieel daarin is het 
bieden van aantrekkelijke woningen op 
aantrekkelijke plekken. Veel daarin is een lokale 
opgave. Zoals het leefbaar houden van wijken, 
zeker die te maken hebben met een oplopende 
werkloosheid, vermindering van de vraag naar 
winkelruimte met als gevolg het optreden van 
leegstand, en verminderd investeringsvermogen 
van overheid en corporaties. De Drechtsteden 
hebben een gezamenlijke woningmarkt. Daarom 
regelen we samen de prestatieafspraken met de 
corporaties en maken we afspraken met rijk en 
vooral provincie over verstedelijking en 
woonprogramma's. Het is altijd een sterk punt 
van de Drechtsteden geweest dat we regionaal 
gesprekspartner van rijk en provincie zijn op dit 
belangrijke thema. Veel gebeurt tegelijkertijd 

lokaal, en dat is goed omdat op gemeenteniveau 
uiteindelijk gebouwd, ontwikkeld en vernieuwd 
wordt. We zien vanuit ons regionaal bestuur 
meerwaarde om voor een select aantal regionaal 
identiteitsbepalende locaties ontwikkelingen te 
faciliteren met kennis en kunde, en in lobby bij rijk 
en provincie. Sommige locaties zijn namelijk 
essentieel om het woonklimaat te verbeteren. 
 
Sociale huursector en de combinatie met zorg 
De corporaties zullen zich de komende jaren 
concentreren op hun verantwoordelijkheid voor de 
sociale huursector. Regionaal maken we de 
zogeheten Prestatie Afspraken Lange Termijn 
(PALT). Per 1 januari 2015 worden gemeenten 
verantwoordelijk voor sturing op de sociale 
huursector door middel van een 
huisvestingsverordening. Gezien de goede 
ervaringen met regionale afstemming en gezien de 
goede regionale samenwerking met de corporaties 
willen we deze verordening samen met PALT-
afspraken regionaal opstellen. 
 
We hebben daarnaast met de corporaties een 
gedeelde opgave in het opvangen van de gevolgen 
van de extramuralisering in de zorg. Omdat 
mensen langer in hun woning blijven zijn 
aanpassingen nodig in de woning en in de 
woonomgeving.  
Een groot deel van deze opgave wordt uiteindelijk 
lokaal opgepakt. De eerste stap is het 
inventariseren van de opgave en de betekenis 
daarvan voor afspraken die we desgewenst 
regionaal maken rondom de Wmo (zie het 
programma sociaal). Voor ons als bestuur geldt dat 
we dit onderdeel maken van de PALT-afspraken.  
 
Verstedelijking 
De Drechtraad heeft de ambitie om een sterke en 
aantrekkelijke regio te zijn die mensen, bedrijven en 
investeringen trekt. Om hieraan invulling te geven 
wil de raad ruimte geven aan flexibeler 
woonvormen (wonen-werken, wonen-zorg) en een 
toename van het aantal plekken waar dit mogelijk 
wordt gemaakt.  
In onze regionale structuurvisie hebben we 
vastgesteld dat we onze ruimtebehoefte kunnen 
opvangen in bestaand stedelijk gebied. Door de 
zwakke vraag naar woningen, kantoren en 
bedrijfsruimte lijkt het alsof we voldoende ruimte in 
de aanbieding hebben. Kwantitatief klopt dit, 
kwalitatief zijn er wel degelijk ontwikkelingen die om 
‘ruimte’ vragen. 
 
De structuurvisie heeft vijf unieke ruimtelijke parels 
benoemd die we moeten koesteren en benutten om 
ons te profileren als aantrekkelijke regio. Dit zijn: 

• Historisch centrum Dordrecht 

• Drierivierenpunt 

• Dijkstructuren 

• Oeverlocaties 

• Zichtlocaties langs grote wegen en spoor. 
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We benutten onze regionale kracht om enkele 
van deze regionaal identiteitsversterkende 
locaties waar actueel een opgave speelt, te 
onderzoeken. Doel is samen met partners 
invulling te geven aan de wens om nieuwe 
innovatieve vormen van wonen-werken-zorg 
mogelijk te maken en tegelijk de ruimtelijke 
kwaliteit en aantrekkelijkheid van de 
Drechtsteden te vergroten. 
Vanzelfsprekend blijven we regionaal met de 
provincie afspraken maken over de ontwikkeling 
van nieuwbouwwoningen in de zogeheten 
verstedelijkingsafspraken.  
Dit geldt ook voor commerciële voorzieningen. 
Met name het aanbod van detailhandel staat 
onder druk en de verwachting is dat leegstand 
toe zal nemen met alle gevolgen voor het 
woonklimaat. De wens van de Drechtraad is dat 
de leegstand van winkels en kantoren juist 
significant afneemt. Dit betekent dat gemeenten 
daarover onderling nadere afspraken zullen 
moeten maken. Wij coördineren hierop en zijn 
voor de provincie het aanspreekpunt als het gaat 
om de afstemming van de ontwikkelingen 
detailhandel. Het ligt momenteel niet voor de 
hand om de actuele detailhandelsvisie te 
wijzigen. Wel zullen we nadrukkelijk monitoren op 
de ontwikkeling van de detailhandel. Dit is ook 
iets wat de provincie ons vraagt. Als er aanleiding 
is de huidige visie te actualiseren dan pakken we 
dat regionaal op. 
 
Platform Stedelijke Ontwikkeling 
De afgelopen jaren zien we dat het klassieke 
speelveld van actoren in de ruimtelijke 
ontwikkeling wijzigt. De rol van corporaties, grote 
ontwikkelaars, beleggers en bouwers is flink 
verminderd. Ook hebben consumenten en 
commerciële partijen (waaronder 

zorgaanbieders) een kritischer houding 
aangenomen ten aanzien van de kwaliteit van 
nieuwbouw. Sterker nog individuele particulieren en 
bedrijven nemen vaker zelf het initiatief om de 
gewenste kwaliteit in eigen beheer te realiseren. 
Als overheden zien we de meerwaarde van het 
geven van ruimte aan initiatiefnemers en van het 
faciliteren van deze dynamiek. Dit is een goede 
ontwikkeling en het betekent dat we met de 
klassieke en vooral met de nieuwe partijen meer 
moeten samenwerken om te weten wat er in de 
markt speelt. Alleen dan kunnen we onze gewenste 
rol als facilitator ‘rode loper’ goed invullen. We gaan 
er daarom in voorzien om structureel het netwerk 
rondom verstedelijking te organiseren. Deels doen 
we dit virtueel, als een soort van marktplaats waar 
mensen elkaar vinden, deels in de vorm van een 
jaarlijks netwerkevent om elkaar te ontmoeten. 
 
Toeristische trekkers 
Onderdeel van onze aantrekkingskracht zijn de 
toeristische trekkers Binnenstad, Kinderdijk en 
Biesbosch. De raad wil dat het aantal mensen dat 
als toerist naar de Drechtsteden komt toeneemt. 
Daarbij willen we toeristen graag langer in onze 
regio vasthouden zodat ze genieten van wat we te 
bieden hebben en hier geld uitgeven. 
Dat betekent concreet dat het toeristisch aanbod op 
de verschillende locaties versterkt moet worden en 
dat ze beter onderling bereikbaar moeten worden. 
De waterbus is hierin een essentiële schakel.  
We inventariseren met de betrokken toeristische 
partners hoe zij het project Waterdriehoek verder 
zouden willen versterken en hoe we dit vanuit de 
Drechtsteden en de individuele gemeenten kunnen 
faciliteren.  
 
 

 
 
 
MIDDELEN 
 

 

Aantrekkelijker maken van ons gebied

Benodigd budget tlv werkprogramma Overige financiering

Overig GRD Co-financ.

2015 2016 2017 2018 2015 2015

Struct. Incident. Struct. Incident. Struct. Incident. Struct. Incident.

Inzet op bereikbaarheid 

van de regio

€ 145.000 € 30.000 € 145.000 € 200.000 € 145.000 € 30.000 € 145.000 € 0 € 1.550.000

Vergroten externe- en 

waterveiligheid 

€ 60.000 € 150.000 € 75.000 € 30.000 € 75.000 € 0 € 75.000 € 0

Duurzaamheid voor 

balans tussen mens, 

milieu en economie
€ 67.500 € 80.000 € 67.500 € 0 € 67.500 € 50.000 € 67.500 € 0

Aantrekkelijk woonklimaat

€ 167.000 € 15.000 € 167.000 € 115.000 € 167.000 € 0 € 167.000 € 65.000

TOTAAL KOSTEN € 439.500 € 275.000 € 454.500 € 345.000 € 454.500 € 80.000 € 454.500 € 65.000 € 0 € 1.550.000
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Hoofdstuk 3 

Zorg en (zelf)redzaamheid van onze inwoners 

 

Gemeenten krijgen in het kader van de ‘drie 
decentralisaties’ (drie D’s) met ingang van 1 
januari 2015 meer taken en 
verantwoordelijkheden op het gebied van werk 
en inkomen, maatschappelijke ondersteuning en 
jeugdzorg. De centrale thema’s van de drie D’s, 
zijn de inzet op meer eigen verantwoordelijkheid 
en zelfstandigheid van burgers, de terugtredende 
overheid en forse bezuinigingen. De eigen kracht 
van de burger en zijn netwerk, staat centraal.  
 
De nadruk verschuift van beperkingen die 
mensen ondervinden, naar wat mensen nog wel 
kunnen. Inmiddels is door de zes gemeenteraden 
van de Drechtsteden besloten dat de GR 
Drechtsteden verantwoordelijk wordt voor de 
Participatiewet en de maatwerkvoorzieningen 
Wmo 2015. Voor de jeugdhulp geldt dat de 
regiogemeenten samenwerken op het 
schaalniveau van Zuid-Holland Zuid.  
 
Uitvoeren van de transitie onderkant 
arbeidsmarkt 
De Participatiewet zet in op een maximale 
deelname aan de arbeidsmarkt en samenleving. 
Er is straks één regeling voor iedereen die in 
staat is om, al dan niet met ondersteuning, te 
werken of op andere wijze sociaal te participeren 
in de samenleving. De zes gemeenteraden van 
de Drechtsteden hebben besloten dat de GR 
Drechtsteden verantwoordelijk wordt voor de 
Participatiewet. Wij willen op een effectieve en 
efficiënte wijze uitvoering geven aan deze 
transitie, mede door een goede mix van lokale en 
regionale inzet. 
 
Per 1 januari is 1-werkgeversbenadering voor de 
Drechtsteden ingericht bij de SDD (Baanbrekend 
Drechtsteden). Daarin komen aanbod en 
instrumenten samen voor de hele doelgroep van 
de Partcipatiewet. Daarin is ook detachering en 
begeleid werken van de bestaande WSW 
ondergebracht. Er zal worden bezien de 1-
werkgeversbenadering te verbreden met het 
UWV waarmee voor de werkgevers ook het 
aanbod van en voor de WW en de WAJONG 
daadwerkelijk in loket en benadering is 
samengebracht. Voor de mensen die perspectief 
hebben op een baan, al dan niet gesubsidieerd of 
begeleid op de reguliere arbeidsmarkt zal vooral 
worden ingezet op de instrumenten van directe 
plaatsingen, tijdelijke overbrugging met een 
reïntegratiewerkovereenkomst gericht op 
plaatsing, begeleid werken, 
loonkostensubsidie en detachering van 
uitkeringsgerechtigden die tijdens de detachering 
een regulier arbeidscontract krijgen. Daarbij zal 
ook zo veel mogelijk worden ingezet op 
kortdurend en parttime-werk om ook daar waar 
geen banen van voldoende omvang beschikbaar 
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zijn of voor betrokkenen niet mogelijk zijn, hen 
toch zo veel mogelijk te laten participeren in het 
arbeidsproces en daarmee tevens de kosten voor 
de samenleving te verminderen.  
  
Voor hen die geen reëel perspectief hebben op 
de reguliere arbeidsmarkt, of waarvoor een 
dergelijke plek niet realistisch betaalbaar 
is, wordt zoveel mogelijk ingezet op 
ondersteuning in de sociale participatie. Via 
lokale en centrale participatiebedrijven en 
projecten worden zo veel mogelijk plekken 
gezocht om mensen met activiteiten van 
verschillende aard, bij voorkeur met daarin een 
zinvolle bijdrage aan de samenleving. We zijn er 
daarbij scherp op dat participatieactiviteiten 
aanvullend blijven en geen regulier werk 
verdringen of een commercieel verdienmodel 
bevatten. Bij deze activiteiten zal ook gezocht 
worden naar synergie met de 
dagbestedingactiviteiten vanuit de nieuwe Wmo. 
De regie op de matching in deze plekken ligt ook 
bij de SDD. Voor hen waarvoor er een urgentie is 
voor een (specifieke) plek wordt via de 
nieuwe vorm van "beschut binnen" een 
participatieplek of beschermde werkplek 
geboden. 
  
Om deze voorzieningen betaalbaar te houden 
voor de samenleving en daarmee beschikbaar te 
houden voor hen die het hard nodig hebben 
wordt onverminderd ingezet op handhaving bij 
diegenen die ten onrechte, of onjuist gebruik 
maken van de voorzieningen en op hen die niet 
voldoende inzet tonen die verwacht mag worden 
tijdens het gebruik van de voorzieningen en om 
er zo snel mogelijk weer onafhankelijk van te 
worden. 
  
Voor dit alles wordt actief samengewerkt met 
partners in de Drechtsteden, bijvoorbeeld op het 
gebied van zorg en welzijn. Zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van elkaars bestaande 
expertise en aangesloten bij bestaande of 
wellicht gezamenlijke voorzieningen. De 
gezamenlijke betrokkenheid met partners in het 
werkveld, werkgevers, sociale partners, UWV, 
het regionaal arbeidsmarktbeleid krijgt mede 
vorm in de periodieke overleggen in het 
Netwerkplatform Arbeidsmarkt zoals we 
het "werkbedrijf" in de Drechtsteden willen 
vormgeven. 
 
Uitvoeren van de transities AWBZ / WMO 
Vanaf 1 januari 2015 worden de 
verantwoordelijkheden van gemeenten fors 
uitgebreid. In mei 2013 is besloten dat de 
Drechtsteden gemeenten de decentralisaties 
gezamenlijk voorbereiden. Ten aanzien van de 
Wmo heeft dit ertoe geresulteerd dat door de zes 
gemeenteraden is besloten dat de GRD 
verantwoordelijk wordt voor de 
maatwerkvoorzieningen Wmo 2015. Tegelijk ligt 
er bij de afzonderlijke Drechtstedengemeenten 

lokaal de opgave voor een sterke lokale sociale 
infrastructuur waardoor inwoners met een 
beperking ondersteund worden binnen de 
beschikbare WMO middelen.  
 
Samenwerken aan een sterke sociale 
infrastructuur 
Het sociale domein, in het bijzonder de Wmo, 
kenmerkt zich, meer dan het fysieke en 
economische domein, door een scherpe 
taakverdeling tussen de afzonderlijke gemeenten 
en de GRD. Goede afstemming over de lokale 
taken en regionale taken is van groot belang om 
Wmo dienstverlening als samenhangend pakket 
aan onze inwoners te kunnen aanbieden. 
 
Vanuit Wmo perspectief is goede ondersteuning 
van mantelzorgers gewenst zodat die de zorg 
voor hun naasten zo lang mogelijk kunnen 
volhouden. Ook is het van belang om nieuwe 
vrijwilligers aan te trekken en bestaande 
vrijwilligers te ondersteunen. Uiteraard ook dat 
preventieve en algemene voorzieningen 
toegankelijk en van goede kwaliteit zijn.  
 
Deze voorzieningen worden grotendeels 
laagdrempelig binnen de lokale sociale 
infrastructuur georganiseerd. Op diverse thema’s 
zoals specialistische cliëntenondersteuning, 
digitalisering van informatie en advies, maar ook 
zeer specifieke voorzieningen 24-uurs 
telefonische bereikbaarheidsdienst ligt de keuze 
voor van een meervoudig lokale aanpak. 
 
Ontwerp voor Wmo 2015 
De Sociale Dienst Drechtsteden is 
verantwoordelijk voor de maatwerkvoorzieningen 
Wmo 2015. Het uitgangspunt voor het regionale 
ontwerp Wmo 2015 is dat we meer dan in de 
AWBZ uitgaan van de eigen kracht van de 
inwoners van de Drechtsteden en de kracht van 
het sociaal netwerk. We gaan uit van “zorgen 
dat” in plaats van “zorgen voor”. 
Ander belangrijk uitgangspunt is dat de algemene 
voorzieningen voorliggend zijn aan de 
maatwerkvoorzieningen. Met een goed 
functionerende preventief werkende lokale 
ondersteuningsstructuur, wordt de ondersteuning 
dichtbij inwoners georganiseerd en denken wij de 
druk op maatwerkvoorzieningen waar mogelijk te 
laten afnemen en daarmee kosten te besparen.  
 
De bezuinigingen zoeken we verder primair in het 
efficiënter werken, in combinatie met innovaties 
en beperken van overheadkosten en 
administratieve lasten. Door middel van inkopen 
tegen lagere tarieven zullen kortingen moeten 
worden opgevangen. We monitoren de 
kostenreductie en streven er naar dat de 
uitvoeringskosten vergelijkbaar zijn met het 
landelijk gemiddelde. 
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Van transitie naar transformatie: Innovatie en 
integraliteit is noodzaak! 
De komende jaren staan in het teken van de 
transformatie. Per 1 januari 2015 moeten de 
gemeenten zorg en ondersteuning kunnen 
bieden die nodig is om inwoners mee te laten 
doen aan de samenleving. De focus verandert 
vervolgens naar de transformatie, waarbij we 
moeten innoveren om de ondersteuning binnen 
de beschikbare middelen te leveren. Hiervoor is 
de samenwerking binnen de Drechtsteden 
cruciaal door lering te trekken uit elkaars 
ervaringen (innovatieagenda Drechtsteden en 
leeromgeving jeugd), maar ook door samen te 
werken met de zorgverzekeraars en zorgkantoor 
(en meer specifiek met ziekenhuis en huisartsen) 
voor de integralere uitvoering van de 
zorgverzekeringswet en de wet langdurige zorg.  
 
Daarnaast moeten we ook zorgen voor een 
sterke integrale aanpak tussen de transities 
jeugd, Wmo en participatiewet. Hiertoe behoort 
ook het stimuleren van de samenhang tussen 
sociale netwerken, centra voor jeugd en gezin, 
jeugdteams en zorgnetwerken. Dit is van extra 
groot belang voor de multiproblem gezinnen.  
Er liggen kansen om in een verdere verkenning 
een Drechtstedelijke aanpak te ontwikkelen 
waarin de domeinen zorg, welzijn, werk en 
inkomen verbonden worden.  
 
 

Gevolgen voor (zorg)vastgoed en arbeidsmarkt 
Naast de decentralisaties heeft de rijksoverheid 
ook andere veranderingen in het zorg- en fysieke 
domein ingezet. Als gevolg van de rijksmaatregel 
extramuraliseren ZZP’s (zorgzwaartepakket), ook 
wel scheiden wonen zorg genoemd, en door de 
vergrijzing zullen in de komende jaren steeds 
meer kwetsbare ouderen, inwoners met een 
beperking en inwoners met een psychische 
aandoening thuis blijven wonen en daar hun zorg 
en ondersteuning ontvangen. 
 
Het rijk regelt met de maatregel dat de toegang 
tot verzorgingshuizen, de intramurale ggz en de 
intramurale gehandicaptenzorg steeds beperkter 
wordt. Dit heeft verstrekkende gevolgen op 
meerdere fronten en vraagt aanpassingen door 
een groot aantal aan partijen. Het leidt er 
ondermeer toe dat het klassieke verzorgingshuis 
in hoog tempo zal moeten verdwijnen, dat 
zwaardere zorg en ondersteuning in de 
thuissituatie geboden moet kunnen worden, dat 
de woningvoorraad voldoende toegankelijk moet 
zijn en dat inwoners meer voor zichzelf en voor 
elkaar zullen moeten zorgen. 
 
Samen met de andere hervormingen in de 
langdurige zorg heeft het ook gevolgen voor het 
zorgpersoneel. In de periode 2014-2017 zullen in 
de arbeidsmarktregio ZHZ naar verwachting 
minimaal 3.000 mensen geraakt worden. 
 

 
 
MIDDELEN 
De in te zetten middelen voor het sociale domein, voor zover die onder de bevoegdheid van de GRD vallen, 
zijn opgenomen in de Geactualiseerde Begroting 2015 en voor de uitvoering belegd bij de Sociale Dienst 
Drechtsteden.   
 

 
 
 
 

Zorg en (zelf)redzaamheid van onze inwoners

Benodigd budget tlv werkprogramma BDS Overige financiering
Overig GRD Co financ. Toelichting

2015 2016 2017 2018 2015 2015

Struct. Incident. Struct. Incident. Struct. Incident. Struct. Incident.

Uitvoeren van de transitie 

onderkant arbeidsmarkt 25.348.000

Begroting 

SDD/GRD

Uitvoeren van de 

transities AWBZ / WMO 90.903.000

Totaal kosten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 116.251.000 € 0
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SUCCESFACTOREN 
 

 

 
 
Programmering voorzien van optimaal 
werkende bevoegdhedentoedeling  
In de vorige raadsperiode is in de discussies in 
de Drechtraad en de lokale raden over de 
toekomst van de samenwerking in de 
Drechtsteden debat gevoerd wat de optimale 
bevoegdhedentoedeling zou zijn voor een 
succesvolle uitvoering van de regionale 
strategische agenda, vanuit het principe van 
verlengd lokaal bestuur van zes zelfstandige 
gemeenten.  
 
Nu de contouren van het raadsprogramma van 
de Drechtraad voorliggen kan hieraan een 
vervolg worden gegeven. De ambities van de 
raad zijn primair gericht op versterking van de 
economische kracht, de aantrekkelijkheid en de 
sociale/maatschappelijke kracht van de 
Drechtsteden. De daarbij onderscheiden 
speerpunten en doelstellingen zullen voor een 
belangrijk deel vooral met versterking van de 
inzet op lobbyactiviteiten, delen van kansrijke 
initiatieven en regionale inhoudelijke afstemming, 
te realiseren zijn. In dit uitvoeringsprogramma 
wordt dit bij de uitwerking van de doelstellingen in 
concrete activiteiten ook aangegeven.  
 
De conclusie lijkt te zijn dat de al geldende 
bevoegdheden veelal al passend en op het juiste 
niveau belegd blijken te zijn. Wel is een 
vereenvoudiging en vooral verduidelijking van het 
begrippenkader ‘gedelegeerde taken, 
gemandateerde taken, coördinerende taken’ 
gewenst. Hiertoe zal het Drechtstedenbestuur 
een voorstel aan de Drechtraad voorleggen, met 
naast duiding van de bevoegdheden toebedeeld 
door lokale raden aan de Drechtraad, ook 
toelichting op de relatie tussen Drechtraad en 
Drechtstedenbestuur. Dit zal uiteindelijk zijn 
beslag moeten krijgen in een herziening van de 
verordening Gemeenschappelijke Regeling 
Drechtsteden, vast te stellen door de lokale 
raden. Uitgangspunt is en blijft een heldere en zo 
eenvoudig mogelijke governance. 
 
Open en transparant bestuur 
In het vorengenoemde Drechtstedenbrede debat 
over de toekomst van de samenwerking in de 
Drechtsteden is ook nog een aantal andere 
belangrijke besluiten genomen over de 
doorontwikkeling van het samenwerkingsverband 
en het netwerkbestuur:.  
� Inzet van aan de Drechtraad 

adviserende commissies wanneer 
daaraan behoefte is. 

� De samenstelling van het 
Drechtstedenbestuur elke twee jaar 
evalueren. 

� De onderscheiden typeringen in 
portefeuillehouderschap (regionaal, 
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coördinerend, opdracht) expliciet in 
berichtgeving van en over 
portefeuillehouders benoemen; 
besluitvorming afronden over vermelding 
in tekst GRD de mogelijkheid tot inzet 
van opdrachtportefeuillehouder. 

 
Deze besluiten worden in deze raadsperiode 
geïmplementeerd. Uiterlijk eind 2014 zal, via 
besluitvorming door de lokale raden, de tekst van 
de GRD zijn aangepast.  
 
In het proces van de formatie en aanwijzing van 
het huidige Drechtstedenbestuur merkte de 
Drechtraad op dit proces, zoals het nu is 
vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling 
Drechtsteden, als complex en beperkend te 
ervaren. Het Drechtstedenbestuur stelt voor in de 
huidige raadsperiode, via voorstellen van een 
daartoe in te stellen commissie waarvoor de 
Drechtraad zal worden gevraagd leden aan te 
wijzen, tot vereenvoudiging van deze procedure 
te komen. 
 
Bestuurlijke verbindingen die ertoe doen en 
resultaten opleveren 
De Drechtraad constateert terecht dat voor het 
behalen van resultaat samenwerking op 
verschillende schaalniveaus en in verschillende 
coalities essentieel is voor een succesvolle 
positionering en ontwikkeling van onze regio. Het 
Drechtstedenbestuur volgt ontwikkelingen in 
perspectieven op de rol van regio’s nauwlettend. 
Vanuit de inhoudelijke ambities, maar ook vanuit 
het belang van het toekomstbestendig houden 
van het bestuursmodel van de Drechtsteden, . 
Daarbij zullen thema’s worden bezien zoals de 
verdere regionalisering van het gemeentelijk 
bestuur en de bestuurskracht van de 
Drechtsteden, alsook over het actief het 
partnerschap aangaan met bedrijven en 
maatschappelijke instellingen om de opgaven te 
realiseren, en de inbedding van dat partnerschap 
in het bestuurlijk model van de Drechtsteden  
 
Sterke organisatie en effectieve 
bedrijfsvoering 
De organisaties in het netwerk van de 
Drechtsteden staan ten dienste van de uitvoering 
van de ambities en speerpunten van de 

Drechtraad en de lokale raden. De organisaties 
moeten daartoe adequaat zijn toegerust en 
gefaciliteerd. Besluiten daartoe uit de vorige 
raadsperiode, zoals het transitieplan I&A 
Drechtsteden, worden geïmplementeerd. Inzet 
van het Drechtstedenbestuur is met verdere 
verbetering en verhoging van de efficiency en 
effectiviteit én door innovaties van de 
bedrijfsvoering de organisaties nog beter te laten 
presteren en kwetsbaarheden in de 
dienstverlening en organisaties terug te dringen.  
In de uniformering van (bedrijfs)processen en 
systemen kan nog meer winst in effectiviteit en 
(kosten)efficiency worden bereikt als 
beslissingsbevoegdheden optimaal geregeld zijn. 
Hiertoe wordt een voorstel voorbereid.  
 
Communicatie 
In lijn met de stelling van de Drechtraad in zijn 
raadsprogramma dat communicatie een 
instrument is in het bereiken van de inhoudelijke 
opgaven en ambities, zal het 
Drechtstedenbestuur communicatie inzetten over 
en voor regiozaken, en zal het bestuur daarnaast 
de gemeenten faciliteren in hun communicatie 
over zaken met een regionale component.  
 
Sober, doelmatig, realistisch en verantwoord 
De sturing op en het beheer van de financiën is 
op orde. Maar het is essentieel dat er politiek en 
bestuurlijk comfort blijft op dit terrein, zodat 
sterke focus en inzet op de inhoudelijke ambities 
van de Drechtsteden kunnen blijven. Als 
Drechtraad en Drechtstedenbestuur hebben we 
gezamenlijk een grote opgave om, tegelijkertijd 
met de invulling van de taakstellingen, een 
gezonde financiële boekhouding te behouden, 
met een goede balans tussen enerzijds optimale 
inzet op ambities en doelstellingen en anderzijds 
de zakelijke beoordeling van besteding van 
schaarse middelen.  
De cyclus van sturing en verantwoording wordt 
verder geprofessionaliseerd en vormgegeven, 
passend bij de door de Drechtraad ingezette 
koers met het eigen raadsprogramma.  
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BIJLAGEN: 
 
1. Financieel overzicht ambitie 

Versterken van onze economische 
kracht, op duurzame wijze  

 
2. Financieel overzicht ambitie 

Aantrekkelijker maken van ons gebied 
 
3. Financieel overzicht ambitie Zorg en 

(zelf)redzaamheid van onze inwoners 
 
4. Totaaloverzicht in 

meerjarenperspectief 
 
5. Totaaloverzicht 2015 kosten tlv 

Werkprogramma Bureau Drechtsteden 
en indicatieve inwonerbijdragen 
gemeenten 

 
6. Indicatieve inwonerbijdragen 

gemeenten in meerjarenperspectief 
 
7. Programmabladen rMJP 

uitvoeringsprogramma 
 
8. Aanzet voor monitoring OCD  
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Bijlage 1: Financieel overzicht : Versterken van onze economische kracht, op duurzame wijze 

 

 
 

Versterken van onze economische kracht, op duurzame wijze

Overig GRD Co financ. Toelichting

2015 2016 2017 2018 2015 2015

Struct. Incident. Struct. Incident. Struct. Incident. Struct. Incident.

Aantrekkelijk vestigingsklimaat en Gezamenlijke acquisitie bedrijven en regionale promotie

* Investeringen in kennis en kapitaal naar de regio halen

Zichtbaarheid bovenregionaal vergroten/investeringen uitlokken € 20.625 € 20.625 € 20.625 € 20.625

Deelname investeringsprojecten, pilots, showcases etc. € 22.500 € 22.500 € 22.500 € 22.500

Investeringsfonds € 500.000 € 500.000

Subtotaal € 43.125 € 500.000 € 43.125 € 500.000 € 43.125 € 0 € 43.125 € 0

* Ontwikkelen en herstructureren van bedrijfslocaties

Monitoring/actualisering regionaal beleid (Bedr.ter, kant, detailh.) € 20.750 € 20.750 € 20.750 € 20.750

Monitoring/actualisering Investeringsprogramma bedr.ter. 2.0 € 3.750 € 3.750 € 3.750 € 3.750

ROM-D € 7.500 € 50.000 € 7.500 € 7.500 € 7.500

Actualisering Kantorenstrategie P.M.

Actualisering Detailhandelsvisie P.M.

Ned. Ver. Van Binnenhavens € 5.000 € 5.000 € 5.000 € 5.000

Subtotaal € 37.000 € 50.000 € 37.000 € 0 € 37.000 € 0 € 37.000 € 0

* Ondernemersgericht dienstverlening

Versterken regionaal netwerk ondernemers € 28.750 € 28.750 € 28.750 € 28.750

Innovationaward € 7.500 2.500€    

Gemeenschappelijke agenda ondernemers-DS € 8.750 € 8.750 € 8.750 € 8.750

Platform Detailhandel € 8.750 € 8.750 € 8.750 € 8.750

Flankerend beleid maximalisatie P&A inspanning (o.a rode loper) € 15.000

Subtotaal € 46.250 € 22.500 € 46.250 € 2.500 € 46.250 € 0 € 46.250 € 0

* Stimuleren innovatie

Team Externe financiering € 83.500 € 83.500 € 83.500 € 83.500

Deelname innovatiefonds IQ P.M.

Subtotaal € 83.500 € 0 € 83.500 € 0 € 83.500 € 0 € 83.500 € 0

* Nieuwe bedrijven aantrekken

Bovenregionale profilering/aanhaking € 20.625 € 20.625 € 20.625 € 20.625

Versterking economisch profiel € 45.000

Evaluatie en vervolg DEAL! € 7.500

Aquisitiefonds € 103.750

Subtotaal € 20.625 € 156.250 € 20.625 € 0 € 20.625 € 0 € 20.625 € 0

Totaal € 230.500 € 728.750 € 230.500 € 502.500 € 230.500 € 0 € 230.500 € 0 € 0 € 0

Aansluiting onderwijs en bedrijfsleven

* Versterken kwaliteit, omvang en intensiteit van het netwerk

Maritime Delta € 55.000 € 55.000 € 55.000 € 55.000

* Snel en goed vervullen vacatures en invoeren werken-leren 2.0

Programma Arbeidsmarktbeleid € 520.000 € 720.000 € 720.000 € 720.000

Totaal € 575.000 € 0 € 775.000 € 0 € 775.000 € 0 € 775.000 € 0 € 0 € 0

TOTAAL KOSTEN € 805.500 € 728.750 € 1.005.500 € 502.500 € 1.005.500 € 0 € 1.005.500 € 0 € 0 € 0

Benodigd budget tlv werkprogramma Overige financiering
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Bijlage 2: Financieel overzicht Aantrekkelijker maken van ons gebied 
 

 

Aantrekkelijker maken van ons gebied Primaat Benodigd budget tlv werkprogramma BDS Overige financiering
Overig 

GRD Co-financ. Toelichting

GRD Meerv.lok. Lokaal 2015 2016 2017 2018 2015 2015

Struct. Incident. Struct. Incident. Struct. Incident.

Inzet op bereikbaarheid van de regio

* Partnerbijdrage Deltri 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0

Partnerbijdrage Stedenbaan 10.000 0 10.000 0 10.000 0 10.000 0

Spoorlobby Drechtsteden 22.500 0 22.500 0 22.500 0 22.500 0

Strategische Agenda Spoor Drechtsteden 0 0 0 50.000 0 0 0 0

Besluiten A15 Quick Wins en A16 Sandelingen 22.500 0 0 0 0 0 0 1.200.000 BDU middelen

Aanpak A15-A16 Robuust en Duurzaam 0 0 22500 100.000 22500 0 22500 0

Programma Duurzame Bereikbaarheid 15.000 15000 0 15000 0 15000 0 350.000 CVV-budget

Bereikbaarheidslobby Drechtsteden 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0

Agenda goederenvoervoer Drechtsteden 15.000 30.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0

Onderzoek goederenvervoer over water 0 0 0 0 0 30.000 0 0

Ambitiedocument Busconcessie 2018 0 0 0 50.000 0 0 0 0

Concessiebeheer 15.000 0 15000 0 15000 0 15000 0

Totaal 145.000 30.000 145.000 200.000 145.000 30.000 145.000 0 0 1.550.000

Vergroten externe- en waterveiligheid 

* Onderhouden strategisch netwerk externe veiligheid 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0

Actualiseren strategische aanpak spoorveiligheid 0 0 0 30.000 0 0 0 0

Uitvoeren TEN-T onderzoek 0 150.000 0 0 0 0 0 0

Besluitvorming uitvoering Deltaprogramma 30.000 0 0 0 0

Participatie Deltaprogramma 0 0 45.000 0 45.000 0 45.000 0

Totaal 60.000 150.000 75.000 30.000 75.000 0 75.000 0 0 0

Duurzaamheid voor balans tussen mens, milieu en economie

* Onderzoek Kansen Duurzame Bedrijvigheid 15.000 50.000 15.000 0 0 0 0 0

Deelname bureau warmte Zuid-Holland 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0

Verkenning energietransitie wegvervoer 0 0 0 0 15.000 50.000 15.000 0

Coordinatie en onderzoek energiebesparing gemeenten 15.000 30.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0

Organisatie regionaal netwerk duurzaamheid 22.500 0 22.500 0 22.500 0 22.500 0

Totaal 67.500 80.000 67.500 0 67.500 50.000 67.500 0 0 0

Aantrekkelijk woonklimaat

* Partnerbijdrage Zuidvleugel 40.000 0 40.000 0 40.000 0 40.000 0

Partnerbijdrage Forum Stedelijke Regio's 7.000 0 7.000 0 7.000 0 7.000 0

PALT-afspraken corporaties 15.000 15.000 15.000 0 15.000 0 15.000 0

Stimuleren innovatieve locatieontwikkeling 25.000 0 25.000 50.000 25.000 0 25.000 0

Verstedelijkingsafspraken 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0

Platform stedelijke ontwikkeling 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0

Doorontwikkeling toeristische trekkers 15.000 0 15.000 0 15.000 0 15.000 0

Bijdrage Bachfestival 65.000 65.000

Drechtstedenreacties op externe visies en beleid 30.000 0 30.000 0 30.000 0 30.000 0

Totaal 167.000 15.000 167.000 115.000 167.000 0 167.000 65.000 0 0

TOTAAL KOSTEN 439.500 275.000 454.500 345.000 454.500 80.000 454.500 65.000 0 1.550.000
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Bijlage 3: Financieel overzicht Zorg en (zelf)redzaamheid van onze inwoners 

 

 
 

 

Zorg en (zelf)redzaamheid van onze inwoners Primaat bij Benodigd budget tlv werkprogramma BDS Overige financiering

Overig GRD Co financ. Toelichting

GRD Meerv.lok.Lokaal 2015 2016 2017 2018 2015 2015

Structureel Incident. Structureel Incident. Structureel Incident. Structureel Incident.

Uitvoeren van de transitie onderkant arbeidsmarkt

*

Uitvoering geven aan 1-werkgeversbenadering

Verbreding 1-werkgeversbenadering met het UWV

Toepassing Instrumenten tbv plaatsing op arbeidsmarkt

Vormgeving Werkbedrijf

Handhaving op onterecht of onjuist gebruik van voorzieningen

Projecten in ondersteuning sociale participatie

Totaal budget Participatie (begroting SDD) 25.348.000€     begroting GRD/SDD

Uitvoeren van de transities AWBZ / WMO

*

WMO huishoudelijke ondersteuning 19.200.000 begroting GRD/SDD

Wmo hulpmiddelen 9.800.000 begroting GRD/SDD

Begeleiding en kortdurend verblijf 22.457.000

Persoonlijke verzorging 1.286.000

Beschermd wonen 25.709.000

Opvang 1.387.000

Apparaatskosten 11.064.000

Totaal budget WMO 90.903.000€     

Totaal kosten € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 116.251.000
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Bijlage 4 Totaaloverzicht in meerjarenperspectief 
 

 

Benodigd budget tlv werkprogramma

2015 2015 2015 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2018 2018 2018

Aantrekkelijker maken van ons gebied 2015 totaal waarvan struct. wv. eenmalig 2016 totaal waarvan struct.wv. eenmalig 2017 totaal waarvan struct.wv. eenmalig 2018 totaal waarvan struct.wv. eenmalig

Inzet op bereikbaarheid van de regio € 175.000 € 145.000 € 30.000 € 345.000 € 145.000 € 200.000 € 175.000 € 145.000 € 30.000 € 145.000 € 145.000 € 0

Vergroten externe- en waterveiligheid € 210.000 € 60.000 € 150.000 € 105.000 € 75.000 € 30.000 € 75.000 € 75.000 € 0 € 75.000 € 75.000 € 0

Duurzaamheid voor balans tussen mens, milieu en economie € 147.500 € 67.500 € 80.000 € 67.500 € 67.500 € 0 € 117.500 € 67.500 € 50.000 € 67.500 € 67.500 € 0

Aantrekkelijk woonklimaat € 182.000 € 167.000 € 15.000 € 282.000 € 167.000 € 115.000 € 167.000 € 167.000 € 0 € 232.000 € 167.000 € 65.000

TOTAAL KOSTEN 'fysiek' € 714.500 € 439.500 € 275.000 € 799.500 € 454.500 € 345.000 € 534.500 € 454.500 € 80.000 € 519.500 € 454.500 € 65.000

Versterken van onze economische kracht, op duurzame wijze 2015 totaal waarvan struct. wv. eenmalig 2016 totaal waarvan struct.wv. eenmalig 2017 totaal waarvan struct.wv. eenmalig 2018 totaal waarvan struct.wv. eenmalig

Aantrekkelijk vestigingsklimaat en Gezamenlijke acquisitie bedrijven en regionale promotie€ 959.250 € 230.500 € 728.750 € 733.000 € 230.500 € 502.500 € 230.500 € 230.500 € 0 € 230.500 € 230.500 € 0

Aansluiting onderwijs en bedrijfsleven € 575.000 € 575.000 € 0 € 775.000 € 775.000 € 0 € 775.000 € 775.000 € 0 € 775.000 € 775.000 € 0

TOTAAL KOSTEN 'economie' € 1.534.250 € 805.500 € 728.750 € 1.508.000 € 1.005.500 € 502.500 € 1.005.500 € 1.005.500 € 0 € 1.005.500 € 1.005.500 € 0

Uitvoeren van de transities AWBZ / WMO

SOCIALE DOMEIN: betreft reguliere begroting SDD. Niet via BDS-begroting.

TOTAAL rMJP tlv budget werkprogramma € 2.248.750 € 1.245.000 € 1.003.750 € 2.307.500 € 1.460.000 € 847.500 € 1.540.000 € 1.460.000 € 80.000 € 1.525.000 € 1.460.000 € 65.000

750.000€     750.000€      750.000€      750.000€      

1.498.750€  1.557.500€  790.000€      775.000€      

Zorg en (zelf)redzaamheid van onze inwoners

Uitvoeren transitie onderkant arbeidsmarkt

Reeds in primaire begroting opgenomen:

Nog te dekken:
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Bijlage 5 Totaaloverzicht 2015 en indicatieve inwonerbijdragen gemeenten 
 

 
  

BEGROTING 2015: Totaaloverzicht tlv werklprogramma BDS 2015 en (indicatieve) inwonerbijdragen 

Benodigd budget tlv werkprogramma Inwonerbijdrage 2015

Aantrekkelijker maken van ons gebied 2015 totaal waarvan struct. wv. eenmalig Albl Dord HIA Pap Slie Zwijn Totaal

Inzet op bereikbaarheid van de regio € 175.000 € 145.000 € 30.000 € 12.855 € 77.399 € 18.786 € 20.955 € 15.963 € 29.042 € 175.000

Vergroten externe- en waterveiligheid € 210.000 € 60.000 € 150.000 € 15.426 € 92.878 € 22.544 € 25.146 € 19.156 € 34.851 € 210.000

Duurzaamheid voor balans tussen mens, milieu en economie € 147.500 € 67.500 € 80.000 € 10.835 € 65.236 € 15.834 € 17.662 € 13.455 € 24.478 € 147.500

Aantrekkelijk woonklimaat € 182.000 € 167.000 € 15.000 € 13.369 € 80.495 € 19.538 € 21.793 € 16.602 € 30.204 € 182.000

TOTAAL KOSTEN 'fysiek' € 714.500 € 439.500 € 275.000 € 52.484 € 316.008 € 76.702 € 85.556 € 65.175 € 118.575 € 714.500

Versterken van onze economische kracht, op duurzame wijze 2015 totaal waarvan struct. wv. eenmalig

Aantrekkelijk vestigingsklimaat en Gezamenlijke acquisitie 

bedrijven en regionale promotie € 459.250 € 230.500 € 228.750 € 33.735 € 203.116 € 49.301 € 54.992 € 41.892 € 76.215 € 459.250

Aansluiting onderwijs en bedrijfsleven € 575.000 € 575.000 € 0 € 42.237 € 254.310 € 61.726 € 68.852 € 52.450 € 95.425 € 575.000

TOTAAL KOSTEN 'economie' € 1.034.250 € 805.500 € 228.750 € 75.972 € 457.426 € 111.027 € 123.844 € 94.342 € 171.640 € 1.034.250

2015 totaal waarvan struct. wv. eenmalig

Uitvoeren van de transities AWBZ / WMO

SOCIALE DOMEIN: betreft reguliere begroting SDD en meervoudig lokale middelen. Niet via BDS-begroting.

TOTAAL exclusief investeringsfonds € 1.748.750 € 1.245.000 € 503.750 € 128.456 € 773.433 € 187.728 € 209.401 € 159.517 € 290.215 € 1.748.750

Investeringsfonds beschikbaar hebben € 500.000 € 36.728 € 221.139 € 53.675 € 59.872 € 45.609 € 82.978 € 500.000

TOTAAL inclusief investeringsfonds € 2.248.750 € 1.245.000 € 1.003.750 € 165.184 € 994.572 € 241.403 € 269.272 € 205.125 € 373.193 € 2.248.750

Reeds in primaire begroting BDS opgenomen 750.000€             

Nog te dekken 998.750€             

Inwoneraantallen

Inwoneraantallen 1-7-2013 (bron CBS):

Albl Dord HIA Pap Slie Zwijn Totaal

Inwoners per 1-7-2013 19.702 118.626 28.793 32.117 24.466 44.512 268.216

Aandeel 0,0735 0,4423 0,1074 0,1197 0,0912 0,1660

Zorg en (zelf)redzaamheid van onze inwoners

Uitvoeren transitie onderkant arbeidsmarkt
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Bijlage 6 Indicatieve inwonerbijdragen gemeenten in meerjarenperspectief 
 

 
 

Albl Dord HIA Pap Slie Zwijn Totaal

In primaire begroting opgenomen 55.092€    331.708€    80.513€   89.807€    68.413€   124.467€   750.000€     

2015 Nog direct te dekken 73.364€    441.725€    107.216€  119.593€  91.104€   165.748€   998.750€     2015
Investeringsfonds beschikbaar hebben 36.728€    221.139€    53.675€   59.872€    45.609€   82.978€    500.000€     

Wv structureel 36.361€    218.928€    53.138€   59.273€    45.153€   82.148€    495.000€     

Wv eenmalig 2015 37.003€    222.797€    54.078€   60.321€    45.951€   83.600€    503.750€     

Albl Dord HIA Pap Slie Zwijn Totaal

In primaire begroting opgenomen 55.092€    331.708€    80.513€   89.807€    68.413€   124.467€   750.000€     

2016 Nog direct te dekken 77.679€    467.709€    113.523€  126.628€  96.463€   175.498€   1.057.500€  2016
Investeringsfonds beschikbaar hebben 36.728€    221.139€    53.675€   59.872€    45.609€   82.978€    500.000€     

Wv structureel 52.154€    314.017€    76.219€   85.018€    64.764€   117.829€   710.000€     

Wv eenmalig 2016 62.254€    374.830€    90.979€   101.482€  77.307€   140.648€   847.500€     

Albl Dord HIA Pap Slie Zwijn Totaal

In primaire begroting opgenomen 55.092€    331.708€    80.513€   89.807€    68.413€   124.467€   750.000€     

2017 Nog te dekken 58.030€    349.400€    84.807€   94.597€    72.062€   131.105€   790.000€     2017

Wv structureel 52.154€    314.017€    76.219€   85.018€    64.764€   117.829€   710.000€     

Wv eenmalig 2017 5.876€      35.382€      8.588€     9.579€      7.297€     13.276€    80.000€       

Albl Dord HIA Pap Slie Zwijn Totaal

In primaire begroting opgenomen 55.092€    331.708€    80.513€   89.807€    68.413€   124.467€   750.000€     

2018 Nog te dekken 56.928€    342.765€    83.196€   92.801€    70.694€   128.616€   775.000€     2018

Wv structureel 52.154€    314.017€    76.219€   85.018€    64.764€   117.829€   710.000€     

Wv eenmalig 2018 4.775€      28.748€      6.978€     7.783€      5.929€     10.787€    65.000€       
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Bijlage 7 Programmabladen rMJP uitvoeringsprogramma 
 
Inleiding 
 
De Drechtraad heeft als kaderstellend en controlerend orgaan de wens geuit om in het 
uitvoeringsprogramma resultaatgerichte én evalueerbare doelstellingen op te nemen. In het 
navolgende deel zijn daarom per ambitie de in het raadsprogramma opgenomen speerpunten 
verwerkt in zogeheten programmabladen. Deze programmabladen bevatten de te bereiken 
doelstellingen (“wat willen we bereiken”), maar ook maar ook de daarvoor te verrichten activiteiten 
(“wat gaan we daarvoor doen”) en de benodigde middelen (“wat hebben we daarvoor nodig”).  
De programmabladen vormen, op deze wijze ingericht, tevens de basis voor de aan de Drechtraad op 
te leveren verantwoording op programmaniveau, passend bij de programmabegroting en de 
bijbehorende P&C-cyclus. Op deze wijze kan de Drechtraad naar onze mening binnen de reguliere 
P&C-cyclus beter en gestructureerder worden ingelicht over voortgang en resultaat van onze 
activiteiten, waarbij het Drechtstedenbestuur tevens zal ingaan op de vraag of bijsturing (“wat moeten 
we extra of anders doen om de doelstelling te bereiken”) of bijstelling (“gegeven de tot nu toe bereikte 
resultaten of de gewijzigde context zal de te bereiken doelstelling moeten worden aangepast”) aan de 
orde is.  
 
Bij de in de programmabladen opgenomen te bereiken resultaten past wel de notie dat bij een flink 
aantal onderwerpen een te bereiken maatschappelijk effect is beschreven, terwijl het duidelijk is dat 
wij voor het bereiken van die effecten sterk afhankelijk zijn van andere partijen en/of externe factoren. 
Deze afhankelijkheid neemt steeds verder toe, aangezien er steeds meer externe partijen betrokken 
zijn bij het bereiken van effecten. Ook is het resultaat van beleid vaak pas na een paar jaar zichtbaar 
en daardoor tussentijds soms lastig te meten. Een voorbeeld daarvan zijn de doelstellingen ten 
aanzien van de waterveiligheid. Een voorbeeld van de “afhankelijkheid” is de groei van de economie. 
We hebben daarbij wel te bereiken doelen/effecten benoemd, maar daarbij zijn we sterk afhankelijk 
van externe (internationale) factoren. Voor wat betreft de toename van de arbeidsparticipatie is er een 
essentiële rol voor de werkgevers. Wij zullen hen hierop aanspreken en faciliteren, maar de 
werkgevers zijn in belangrijke mate verantwoordelijk voor de daadwerkelijke versterking. Iets 
vergelijkbaars geldt bijvoorbeeld bij bereikbaarheid en duurzaamheid. Onze bereikbaarheids- en 
duurzaamheiddoelstellingen worden vooral door anderen gerealiseerd. Wij stimuleren en faciliteren 
hen maar kunnen niet volledig garant staan voor daadwerkelijke realisatie.  
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Programma: Versterken van onze economische kracht, op duurzame wijze 
Thema: Aantrekkelijk Vestigingsklimaat & Aantrekken bedrijven en vergroten werkgelegenheid 
 
Subthema: Investeringen in kennis en kapitaal naar de regio halen 
 

Context Deze opgave is erop gericht om vooral andere partijen te kunnen laten investeren 
in deze regio. Dergelijke investeringen maken de aanwezig economische clusters 
sterker waardoor banen behouden blijven en nieuwe worden gecreëerd. De markt 
verwacht op dit terrein een rol van de overheid. Boskalis kijkt bij de herontwikkeling 
van haar bedrijvencomplex naar de overheid om de aansluiting met onderwijs- en 
kennisinstellingen te faciliteren. Fokker en IHC hebben elkaar door de PMI 
georganiseerde composietenlabs en het event “Aerospace meets Maritime” weten 
te vinden. Ook hier heeft de overheid gefaciliteerd om de verdere uitwerking over te 
laten aan bedrijven en instellingen. Tenslotte geven bedrijven consequent aan dat 
er behoeft is aan financieringsfaciliteiten (bijvoorbeeld innovatiefonds IQ) voor 
investeringen omdat banken hiertoe steeds minder bereid zijn. Concreet bestaat 
deze opgave daarmee uit het aanjagen en faciliteren van andere partijen. 
Participatie aan strategische netwerken die dergelijke investeringen mogelijk 
maken of waarin mogelijke samenwerkingspartners zitten, zoals bijvoorbeeld 
universiteiten en kennisinstellingen is een basisvoorwaarde om te komen tot 
invulling van deze ambitie. Daarnaast is de realiteit dat er geen partijen meer zijn 
die de kosten van (het initiëren van) dergelijke investeringen geheel kunnen/willen 
dragen. Om daadwerkelijk succes te kunnen hebben zal altijd de 
cofinancieringvraag gesteld  worden.   

Wat willen we 
bereiken? 

• Uitvoering van een aantal investeringsprojecten in deze regio waarin 
andere partijen een bijdrage leveren van 80% of meer. 

• Uitvoering van projecten die een duidelijke bijdrage leveren om de 
maritieme topregio te worden (o.a. versterking cluster, bevorderen 
innovatie, verbinden kennisinstellingen/onderwijs en/of maritieme 
bedrijfsleven). 

• Behoud en uitbreiding van de regionale werkgelegenheid, ook voor 
doelgroepen. 

Wat gaan we 
daarvoor doen? 

• Het ontwikkelen van een consistente strategische inzet vanuit de 
Drechtsteden in alle genoemde gremia (spreken namens 270.000 
inwoners) 

• Bestuurlijke participatie in Zuidvleugel, Strategic Board Delta Region, 
Innovation Quarter en de Maritieme Delta 

• Investeringen in kennis- en kapitaal in deze regio uitlokken bij andere 
partijen 

• Voortdurend (bestuurlijk en ambtelijk) contacten onderhouden met deze 
gremia en alle partijen die daarin vertegenwoordigd/aan verbonden zijn 
(bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden) 

Wat hebben we 
daarvoor nodig? 

• Ambtelijke uren t.b.v. begeleiding, ambtelijke advisering en coördinatie van 
activiteiten. Kosten: € 20.625,- structureel. 

• Ambtelijke uren t.b.v. de deelname aan/aanjagen van de voorbereiding van 
investeringsprojecten. Kosten € 22.500,- structureel. 

• Cofinanciering investeringsprojecten, pilots, showcases etc. Kosten 
€1.000.000,- incidenteel. 

Monitor • Monitor Economie en Arbeidsmarkt 

• Voorstellen voor deelname aan concrete investeringsprojecten worden aan 
de Drechtraad voorgelegd. Onderdeel van die voorstellen is een uitwerking 
van de specifieke resultaten die het project op zal leveren. 

• De portefeuillehouders economie geven de carrousel periodiek een stand 
van zaken. 
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Programma: Versterken van onze economische kracht, op duurzame wijze 
Thema: Aantrekkelijk Vestigingsklimaat & Aantrekken bedrijven en vergroten werkgelegenheid 
 
Subthema: Nieuwe bedrijven aantrekken 
 

Context Dit jaar hebben de gemeenten en ROM-D de Stichting DEAL! opgericht. Aanleiding 
hiervoor was het ontbreken van een professionele en samenhangende acquisitie 
aanpak voor de regio Drechtsteden, juist in een periode dat de werkgelegenheid 
afneemt en de economische concurrentie tussen steden en regio’s toeneemt. 
 
DEAL! heeft als doel om in twee jaar tijd nieuwe banen te realiseren door nieuwe 
acquisities en investeringen naar de regio te halen. Hiervoor zijn prestatie-indicatoren 
vastgelegd tussen de gemeenten en DEAL!. Om de resultaten te bereiken werkt 
DEAL! samen met het accountmanagement in de afzonderlijke gemeenten en andere 
acquisitieorganisaties zoals Innovation Quarter (internationale promotie en acquisitie 
voor de Zuidvleugel) en Rotterdam Partners. DEAL! opereert daarbij onafhankelijk 
van individuele vastgoedposities of eigendom. Om vestiging van nieuwe bedrijven en 
daarmee de vergroting van het aantal banen extra aan te jagen wordt een 
acquisitiefonds gevormd waaruit stimuleringsbijdragen (zogenaamde incentives) 
kunnen worden verstrekt. Afgesproken is om na 2 jaar de inzet en resultaten van 
DEAL! te evalueren en afhankelijk van het succes te besluiten tot voortzetting.  
 

Wat willen we 
bereiken? 

• DEAL! realiseert in twee jaar tijd tenminste 400 nieuwe arbeidsplaatsen 

• DEAL! realiseert ten minste de vestiging van 20 nieuwe bedrijven in de 
sectoren logistiek en maritiem in de Drechtsteden.  

• De bekendheid van de Drechtsteden nationaal als maritieme topregio 
vergroten. 

Wat gaan we 
daarvoor doen? 

• De activiteiten zoals opgenomen in de prestatie afspraken met DEAL! (aantal 
bedrijfsbezoeken, factfinding trips, deelname events, etc.). 

• Deelname relevante beurzen en netwerkbijeenkomsten 

• Organiseren jaarlijks ondernemersontbijt. 

• Uitwerking economische marketingstrategie en basispropositie voor de regio 
in samenwerking met DEAL!.  

• Opzet portfolio met uitingen en instrumenten in samenwerking met DEAL! 

• Opzet van een acquisitiefonds voor vestigingsbijdragen bedrijven die zich in 
de regio willen vestigen met een grote maatschappelijke- economische 
opbrengst alsmede het opstellen van een beoordelingskader t.b.v. de inzet 
van deze middelen (met economische en maatschappelijke 
rendementseisen) en beslissingswijze.  

• Evaluatie DEAL! na 2 jaar vanaf de daadwerkelijke start, dus 1 september 
2016. 

 

Wat hebben we 
daarvoor nodig? 

• Financiering DEAL! (inzet van middelen buiten Drechtstedenbegroting om). 

• Deelname Dordrecht/Drechtsteden aan de Innovation Quarter (ROM 
Zuidvleugel) gericht op internationale promotie en acquisitie, financiering en 
stimulering innovatie kansrijke clusters. (Middelen lopen via bijdrage DEAL!) 

• Partnerbijdrage Innovation Quarter (Middelen lopen via bijdrage DEAL!). 

• Ambtelijke en out of pocket kosten ten behoeve van (boven)regionale 
profilering en aanhaking €20.625 structureel 

• Opstellen economisch profiel, marketingstrategie en instrumenten. Kosten 
€45.000,- incidenteel 

• Evaluatie en vervolg DEAL! Kosten €7.500,- incidenteel 

• Voorbereiding en instelling Acquisitiefonds. Kosten €103.750,-  

Monitor • Monitor Economie en Arbeidsmarkt 

• Evaluatie DEAL!  
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Programma: Versterken van onze economische kracht, op duurzame wijze 
Thema: Aantrekkelijk Vestigingsklimaat & Aantrekken bedrijven en vergroten werkgelegenheid 
 
Subthema: Ontwikkelen en herstructureren van bedrijfslocaties 
Context Werkgelegenheid concentreert zich steeds meer op bedrijventerreinen. Om 

bedrijven, en daarmee banen,  in de regio te houden en nieuwe te laten vestigen 
dient het aanbod, zowel qua omvang als kwaliteit aan te sluiten bij de vraag uit de 
markt. De ontwikkeling en herstructurering van deze bedrijventerreinen is zowel 
een lokale als regionale opgave. Gezamenlijk worden via de ROMD  de terreinen “t  
Plaatje, Genie-/Citadelterrein en Dordtse Kil III tot ontwikkeling gebracht. De 
overige ontwikkel- en herstructureringsopgave is primair een lokale 
aangelegenheid. Regionale afstemming in de ontwikkeling en herstructurering vindt 
allereerst plaats via beleid (en de monitoring hiervan) op het terrein van 
bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel.  
Tegelijkertijd is duidelijk dat initiatieven vanuit de markt steeds belangrijker worden 
om tot herstructurering dan wel ontwikkeling te komen. Omdat dergelijke initiatieven 
niet zelden gemeentegrensoverschrijdende consequenties hebben, heeft ook hier 
een coördinerende en faciliterende rol vanuit de regio meerwaarde 
(investeringsstrategie bedrijventerreinen 2.0).   
 

Wat willen we 
bereiken? 

• Realisatie van ten minste 5 gemeentegrensoverschrijdende 
ontwikkelingen/herstructureringen van bedrijfslocaties 

• Realisatie bedrijventerreinen ’t Plaatje (2015) en Genie- en Citadelterrein 
(2018) en bewaking planning Dordste Kil III (realisatie na 2018) 

• Regionale afstemming bij de ontwikkeling en herstructurering van 
bedrijventerreinen, detailhandel en kantoren 

• Faciliteren van regionale samenwerking op het terrein van binnenhavens 

Wat gaan we 
daarvoor doen? 

• Jaarlijks monitoren van het beleid op het terrein van  bedrijventerreinen, 
detailhandel en kantoren. 

• Het ontwikkelen en uitvoeren van een 
investeringsstrategiebedrijventerreinen 2.0 (facilitering van particuliere 
initiatiefnemers gericht op realisatie van gemeentegrensoverschrijdende 
ontwikkeling/herstructurering van bedrijfslocaties) 

• Het organiseren van regionaal ambtelijke/bestuurlijke afstemming op het 
terrein van ontwikkeling en herstructurering van bedrijven, kantoren en 
detailhandel. 

• Bestuurlijke participatie ROMD gericht op de realisatie van 
bedrijventerreinen ’t Plaatje, Genie-/Citadelterrein en Dordtse Kil III 

• Inventarisatie nieuwe projecten en doorontwikkeling ROMD 

• Bestuurlijke participatie Nederlandse verenging van Binnenhavens gericht 
op de ontwikkeling van (regionale) samenwerkingsverbanden van 
binnenhavens en de bovenregionale belangenbehartiging. 

• Actualiseren van het kantoren- en bedrijventerreinenbeleid 
Wat hebben we 
daarvoor nodig? 

• Ambtelijke uren voor de monitoring, afstemming en uitwerking/actualisering 
van het beleid bedrijventerreinen, detailhandel en kantoren. Kosten € 
20.750 structureel. 

• Ambtelijke uren voor de ontwikkelingen en uitvoering van een 
investeringsstrategiebedrijventerreinen 2.0 Kosten €3.750,- structureel. 

• Bijdrage Nederlandse Vereniging van Binnenhavens €5.000,- structureel. 

• Ambtelijke uren voor de advisering/sturing ROMD €7.500 structureel 

• Inventarisatie nieuwe projecten en doorontwikkeling ROMD €50.000,- 
incidenteel. 

Monitor • Monitor Bedrijventerreinen 

• Monitor Detailhandel 

• Monitor Kantoren 

• Monitor Economie en Arbeidsmarkt 
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Programma: Versterken van onze economische kracht, op duurzame wijze 
Thema: Aantrekkelijk Vestigingsklimaat & Aantrekken bedrijven en vergroten 
werkgelegenheid 
 
Subthema: Ondernemersgerichte dienstverlening binnen de Drechtsteden 
 

Context De uitvoering van het grootste deel van de economische agenda ligt uiteindelijk 
bij ondernemers. Zij creëren concreet nieuwe banen, bieden stageplekken en 
investeren in bedrijfslocaties en innovatie. Tegelijkertijd wordt naar de overheid 
gekeken om hen daarbij te faciliteren maar uiteraard ook om 
vergunning/toestemming te verlenen om ontwikkelingen mogelijk te maken. 
Dat betekent dat wij vanuit het voortdurende gesprek met de ondernemers 
willen komen tot een gedeelde uitvoeringsagenda, waarin onder meer 
aandacht is voor de aansluiting van onderwijs en arbeidsmarkt, bereikbaarheid, 
innovatieprojecten, sectorplannen en de inzet van inactieven en mensen met 
een beperking.  
Om maximaal de vruchten te kunnen plukken van onze extra inzet op het 
terrein van promotie en acquisitie dienen daarnaast, in een coördinerende rol, 
binnen de gemeenten een aantal (werk)processen op elkaar te worden 
afgestemd. 
 

Wat willen we 
bereiken? 

• Een toename van het aantal vestigingen van bedrijven en vergroting 
van het aantal arbeidsplaatsen in de Drechtsteden 

• Werkprocessen die gericht zijn op het pakken van de kansen die door 
de extra acquisitieactiviteiten ontstaan. 

• Het met bedrijfsleven uitvoeren van een gemeenschappelijke 
economische agenda.  

 

Wat gaan we 
daarvoor doen? 

• We gaan een gemeenschappelijke (uitvoerings)agenda ondernemers – 
Drechtsteden opstellen. 

• We versterken het netwerk met ondernemers. 

• Wij gaan ondernemers ondersteunen bij het vervullen van vacatures 
en ontsluiten de cv’s van werkzoekenden bij het UWV, SDD en 
Drechtwerk optimaal (Kosten drukken op regionaal 
arbeidsmarktbeleid). 

• We gaan in op de wens van de detaillisten om een regionaal platform 
detailhandel op te richten gericht op afstemming tussen alle partijen die 
betrokken zijn bij detailhandel.  

• We maximaliseren de opbrengst uit Deal door de werkprocessen van 
het accountmanagement te stroomlijnen en een “rode loper”-
benadering voor bedrijven te ontwikkelen, gericht op snelle 
duidelijkheid over vestigingsmogelijkheden.  

• We faciliteren de innovation award voor de werkgevers in de 
Drechtsteden 

 

Wat hebben we 
daarvoor nodig? 

• Ambtelijke uren voor het opstellen en uitvoeren van de 
gemeenschappelijke uitvoeringsagenda. Kosten €3750,-. 

• Ambtelijke uren en organisatiekosten ten behoeve van de versterking 
van de versterking van het netwerk met ondernemers. Kosten  €28.750 
structureel.  

• Bijdrage platform Detailhandel. Kosten €8.750,- structureel. 

• Afstemming werkproces accountmanagement en ontwikkeling “rode 
loper”-benadering. Kosten €15.000,- incidenteel 

• Facilitering innovation award Kosten: (maximaal) €7.500 in 2015 en 
€2.500,- in 2016, daarna kan het zelfstandig verder. 

Monitor • Monitor Economie en Arbeidsmarkt 
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Programma: Versterken van onze economische kracht, op duurzame wijze 
Thema: Aantrekkelijk Vestigingsklimaat & Aantrekken bedrijven en vergroten 
werkgelegenheid 
 
Subthema: Stimuleren innovatie  
 

Context Sinds begin dit jaar is Innovation Quarter (IQ) – ROM Zuidvleugel – van start 

gegaan. IQ heeft tot doel de concurrentiekracht van de Zuid-Holland als totaal 

te versterken. Daarbij ligt de focus op de speerpuntsectoren CleanTech 

(waaronder water en deltatechnologie), Life sciences & Health en Safety & 

Security. De kerntaken van IQ zijn kennis & innovatie, marketing & acquisitie 

en financiering & participaties.    

 

Uit diverse onderzoeken blijkt dat financiering (het gebrek privaat kapitaal) een 

van de belangrijkste belemmeringen is voor de doorontwikkeling en het 

innovatief vermogen van het bedrijfsleven, met name voor het MKB met 

beperkt eigen vermogen. Het groot maritiem bedrijfsleven daarentegen 

beschikt doorgaans over meer vermogen en doet ook veel aan innovatie. Het 

vermogen voor innovatieontwikkeling van het MKB is echter een basis van 

economische groei en de werkgelegenheidsontwikkeling in de regio. Tegen 

deze achtergrond hebben de deelnemende steden in de Zuidvleugel, het 

ministerie van EZ, de provincie Z-H besloten om door middel van gezamenlijke 

inbreng van middelen een fonds te creëren, van waaruit in combinatie met 

private financiering risicodragend kapitaal kan worden verstrekt aan MKB in 

Zuid-Holland. Hiervoor wordt door IQ een fondsstrategie uitgewerkt. Het 

(revolverende) fonds moet daarbij op termijn een omvang krijgen van 100 

miljoen euro. Ook de Drechtsteden zijn gevraagd om hierin (als 

aandeelhouder) als volwaardige maritieme (top)regio te participeren.  

 

Daarnaast bieden ook nieuwe Europese programma’s, waaronder het 

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) II, kansen voor ons 

bedrijfsleven voor financiering van projecten op vlak van innovatie en 

duurzaamheid. Als regio willen wij het (MKB) bedrijfsleven helpen om 

maximaal toegang te krijgen tot beschikbare fondsen en programma’s. 

Uiteindelijk moet dit alles tezamen ertoe leiden dat het bedrijfsleven meer 

investeert in nieuwe innovatie en groei, waardoor de regionale 

concurrentiepositie wordt versterkt en ook de werkgelegenheid in onze regio 

baat bij heeft.  

Wat willen we 
bereiken? 

• meer regionaal (MKB) bedrijfsleven krijgt toegang tot beschikbare 

fondsen en Europese financiering voor innovatieontwikkeling en 

duurzaamheid 

• meer samenwerkingsverbanden tussen bedrijfsleven en sectoren 

onderling gericht op vernieuwing en innovatie (en daarmee 

samenhangende werkgelegenheid). 

• creëren van meer maatschappelijk en economische rendement via 

participaties: investeringen dragen bij aan toegevoegde waarde voor 

de regio zelf, waaronder werkgelegenheid, arbeidsparticipatie en 

duurzaamheid. 

• Toename innovatiekracht/-projecten economische sectoren (focus 

maritiem). 

Wat gaan we 
daarvoor doen? 

• In kaart brengen financieringsbehoefte in de regionale markt, specifiek 

MKB (behoefte aan startkapitaal / innovatiekapitaal) 

• Beschikbare financieringbronnen onder aandacht brengen bij regionaal 

bedrijfsleven (financieringsgids IQ) 

• ontwikkelen financieringsstrategie regionaal MKB (koppeling met 

bestaande fondsen en private kapitaalverstrekkers), gekoppeld aan de 

inzet voor  deelname van onze regio in het participatiefonds van IQ 
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• Advisering IQ, identificeren van kansen voor cross-overs tussen 

sectoren in de Drechtsteden  

• Ondersteunen en aanjagen samenwerking binnen sectoren en tussen 

sectoren onderling: faciliteren bijeenkomsten/werksessies in 

samenwerking met IQ (bijv. aerospace meets maritime) 

• Opstellen investeringskaart maritiem waarin potentiële innovaties en 

daarmee samenhangende  investeringen in de maritieme sector in 

kaart worden gebracht 

• In samenwerking met IQ en brancheorganisaties op zoek gaan naar 

innovatieontwikkeling in de sector / kansen in de markt 

• Adviseren (MKB) bedrijfsleven over nieuwe programma’s en fondsen   

• Identificeren en ondersteunen van kansrijke projecten regionaal 

bedrijfsleven voor Europese fondsen (zoals EFRO II, Interreg, etc.) 

• Kennisuitwisseling en informatievoorziening tussen gemeenten 

onderling, IQ  en bedrijfsleven (kennisbank). Daarbij vervult de regio 

een brugfunctie tussen het instrumentarium van IQ en het regionaal 

bedrijfsleven. 

• Regionale bundeling kennis / informatie over 

financieringsmogelijkheden voor bedrijfsleven, zowel fondsen als 

Europese programma’s (regionale kennisbank functie; gebruikend 

makend van de kennis en inzet van IQ). 

Wat hebben wij 
daarvoor nodig? 

• Ambtelijke uren t.b.v. begeleiding, ambtelijke advisering, uitvoering en 
coördinatie van activiteiten. Kosten: € 83.500 structureel. 

• Deelname Innovatiefonds IQ Kosten: PM. 

Monitor Naast het monitoren van het aantal innovatieprojecten/bedrijven dat met 

succes aanspraak heeft kunnen maken op financiering vanuit beschikbare 

fondsen en Europese programma’s, willen we ook de maatschappelijke 

economische effecten van deze inzet voor onze regio monitoren.  
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Programma: Versterken van onze economische kracht, op duurzame wijze 
Thema: Aansluiting onderwijs en bedrijfsleven 
 
Subthema: Versterken kwaliteit, omvang en intensiteit van het netwerk 
Context De afgelopen twee jaar zijn de Drechtsteden als initiatiefnemer betrokken geweest 

bij het actieplan ‘Maritime Delta’. Daarin werken bedrijfsleven, onderwijs en 
overheden van Gorinchem tot Rotterdam samen om de maritieme industrie verder 
te ontwikkelen.  
Met IQ (voorheen de Kennisalliantie) als uitvoerende partij is een MKB(innovatie)-
consulent actief, worden bedrijfsbezoeken voor scholieren en kenniscafés voor 
ondernemers georganiseerd. Er is gestart met een pilot om ondernemers 
eenvoudiger toegang te geven tot de klanten van de sociale dienst om zo vacatures 
te vervullen en mensen uit de bijstand te helpen. 
 
Ook in het nieuwe rMJP is de maritieme sector een belangrijk speerpunt. Met deze 
programmalijn willen we doorgaan met het ondersteunen van dat netwerk. 
 

Wat willen we 
bereiken? 

• Een platform/netwerk creëren, intensiveren en onderhouden waarin de 
verschillende partijen die bij het martieme cluster betrokken zijn actief 
deelnemen (bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden).  

• Door verdichten van het netwerk (meer verbindingen, hechtere 
verbindingen en effectievere verbindingen) nieuwe banen creëren en 
investeringen aantrekken in ons gebied. 

• Vraaggericht ontbrekende activiteiten in kaart brengen en ontwikkelen. 
 

Wat gaan we 
daarvoor doen? 

• Het huidige actieplan van de Maritime Delta loopt tot eind 2014. Wij hebben 
met de gemeente Rotterdam het voortouw genomen om een nieuw 
programma op te stellen voor de komende jaren. Daarin zullen succesvolle 
activiteiten terugkomen en uitgebreid. De belangrijkste activiteiten 
daarbinnen zijn: 

 
1. Innovatie: Versterking van de innovatiekracht van het MKB 
2. Aansluiting en kennismaking tussen onderwijs & arbeidsmarkt 
3. Talentontwikkeling (werk-naar-werk en zij-instroom) 
4. Branding van de sector en netwerkversterking 

 

• Daarnaast intensiveren wij de samenwerking met Rotterdam op basis van 

het in maart gesloten convenant. Waar mogelijk brengen we deze 

activiteiten ook onder in Maritime Delta. 

 

• Wij stellen gezamenlijke portfolio’s op waarmee we ondernemers 

laten zien welke kansen er zijn in onze regio. Daarmee 

ondersteunen we de inzet van DEAL! 

• We brengen bestaande fondsen in beeld en stimuleren de 

beschikbaarheid van financiering ten behoeve 

innovatieontwikkeling en doorgroei van bedrijven in de maritieme 

sector. We verkennen mogelijkheden voor het vergroten toegang 

tot Europese programma’s en investeringsfondsen.   

• We komen tot een gezamenlijke onderzoeksagenda en maken 

daarbij gebruik van de bestaande Rotterdamse verbindingen met 

de Erasmus Universiteit. 
 

Wat hebben we 
daarvoor nodig? 

• Partnership Maritime Delta. Kosten €45.000,- structureel. 

• Ambtelijke uren tbv begeleiding, ambtelijke advisering en coördinatie van 
activiteiten. Kosten: € 10.000,- structureel. 

 

Monitor • Monitor Economie en Arbeidsmarkt 

• Jaarstukken Maritime Delta 
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Programma: Versterken van onze economische kracht, op duurzame wijze 
Thema: Aansluiting onderwijs en bedrijfsleven 
 
Subthema: Snel en goed vervullen vacatures en invoeren werken-leren 2.0 
 
Context Om de Drechtsteden een maritieme topregio van Nederland te laten zijn is een 

regionaal arbeidsmarktbeleid met een focus op maritiem noodzakelijk. De rol 
voor het DSB hierbij is om strategische partners als SDD/Drechtwerk/UWV, 
beroepsonderwijs, gemeenten, bedrijfsleven, partners sectorplannen, partners 
actieplan Jeugdwerkloosheid in positie te brengen om zo te zorgen voor een 
snelle invulling van vacatures en een beroepsonderwijs dat opleidt voor de 
regionale arbeidsmarkt. Om de arbeidsmarkt optimaal te laten profiteren van 
het economisch programma worden verbindingen gelegd tussen 
arbeidsmarktbeleid en de inzet van instrumenten als Deal en 
Innovationquarter. Verder gaan we werk/opleidingsplekken realiseren bij 
aanbesteding van projecten en opdrachten en gaan afspraken maken met 
gemeenten in de Drechtsteden om hetzelfde te toen. Voor het werven van 
fondsen en uitlokken van private investeringen is het noodzakelijk de 
Drechtsteden te blijven positioneren als strategische partner in 
samenwerkingsverbanden als Deltri, Zuidvleugel, Techniekpact en de 
samenwerking met Rotterdam. Tevens speelt het DSB een rol in het verbinden 
en opschalen van lokale onderwijs, - arbeidsmarktinitiatieven onderwijs en het 
inspelen op landelijke veranderingen in het beroepsonderwijs.  
 
Deze acties sluiten nauw aan op de bovenregionale inzet van het programma 
Maritime Delta en de uitwerking van de convenantafspraken met Rotterdam.   

Wat willen we 
bereiken? 

• Toename van 5% meer instroom studenten techniek in het 
beroepsonderwijs 

• Ontwikkelen van 3 vraaggerichte maritieme opleidingen   

• 1200 leerwerkplekken 

• 500 plekken voor mensen met een uitkering 

• 750 werk/opleidingsplekken uit aanbesteding van projecten en 
opdrachten  

• 500 extra kansen (stages, werkplekken) voor jongeren  

• Alle jongeren in de Drechtsteden tot en met 18 jaar kennis laten maken 
met de maritieme Sector.  

• Realiseren van nieuwe cofinanciering voor het regionale 
arbeidsmarktprogramma van ten minste € 4.000.000,00  

 

Wat gaan we 
daarvoor doen? 

• Een regionaal programma Drechtsteden Werkt! opstellen, 
voortbouwend op de ervaringen van het Dordtse programma, met als 
doel: 
 

• Verbindingen organiseren naar lokale initiatieven bedrijfsleven en 
onderwijs (ondernemerskringen, techniekpact, techniekdock en 
lokale onderwijsroutes) 

• Afstemmen beleid op het terrein van aanbesteding gericht op 
creatie stageplekken en/of banen 

• Focus in activiteiten leggen op het activeren van mensen die nu 
niet actief zijn op de arbeidsmarkt. 

• Fondsen en private investeringen uitlokken (o.a. sectorplannen, 
ESF, Jeugdwerkloosheid, Techniekpact) 

 
Daartoe gaan we onder andere: 
  

• sectorplannen opschalen naar regionaal niveau 

• Een lange termijnstrategie ontwikkelen voor HBO en MBO 
beroepsonderwijs 
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• Starten van een pilot om werk/opleidingsplekken te realiseren bij 
aanbesteding van projecten en opdrachten 

• Onderzoek naar en analyse van strategische cijfers en feiten 

• Vertalen van arbeidsmarkt signalen van Deal  

Wat hebben we 
daarvoor nodig? 

• Ambtelijke uren ten behoeve van de regionale programmaorganisatie 
voor de begeleiding, advisering en uitvoering van alle activiteiten. 
Kosten € 250.000,- 

• Aanjaagmiddelen en cofinanciering, van projecten initiatieven zoals 
sectorplannen, actieplan jeugdwerkeloosheid. Techniekpact. 
Vernieuwing beroepsonderwijs. Kosten € 420.000,-. 

 

Monitor • Monitor Onderwijs en bedrijfsleven 
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Programma: Aantrekkelijker maken van ons gebied 
 
Thema: Inzet op bereikbaarheid van de regio: weg, water, spoor en OV 
 
Verbetering van de bereikbaarheid op alle modaliteiten: weg, water, spoor en openbaar vervoer. 
Context Bereikbaarheid is een complexe opgave. Er zijn veel actoren die samen de 

bereikbaarheid bepalen. De Drechtsteden zijn op essentiële onderdelen van de 
bereikbaarheid niet de beslisser. De gemeenten zorgen er voor dat de lokale 
infrastructuur op orde is. Voor regionale en bovenregionale bereikbaarheid zijn vooral 
rijk en provincie verantwoordelijk. Het Drechtstedenbestuur voert een agenda om 
door beïnvloeding andere overheden zover te krijgen in onze bereikbaarheid te 
blijven investeren. 

Wat willen we 
bereiken? 

• Wij willen dat de minister van Infrastructuur en Milieu in deze bestuursperiode 
een positief besluit neemt ten aanzien van de vergroting van de wegcapaciteit op 
de A15 ter hoogte van Papendrecht en Sliedrecht. 

• Wij willen dat in deze bestuursperiode tot behoud van een intercityverbinding 
tussen Dordrecht en Breda wordt besloten. 

• Wij willen invloed uitoefenen op de nieuwe vervoerconcessie Drechtsteden-
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden teneinde de binnen Drechtsteden levende 
wensen hieromtrent zo veel mogelijk te kunnen realiseren. 

 

Wat gaan we 
daarvoor doen? 

1. Bestuurlijk participeren in Deltri (inclusief ambtelijke voorbereiding) met het oog 
op beïnvloeding van daar geagendeerde strategische bereikbaarheidsagenda’s 
van o.a. Rotterdam en (West-)Brabant. 

2. Participeren in bestuurlijke overleggen Stedenbaan (inclusief ambtelijke 
voorbereiding) met het oog op beïnvloeding van daar geagendeerde strategische 
spooragenda’s van Rijk en provincie Zuid-Holland. 

3. Continu regulier bestuurlijk en ambtelijk relatiebeheer met NS, ProRail, Rijk en 
provincie (waaronder voorbereiden MIRT, Spoortafel en bovenlokale 
weginfrastructuur). 

4. Opstellen ambitiedocument Spooragenda met visie en strategie op gewenste 
doorontwikkeling van het spoor in de Drechtsteden (zowel NS-concessie als 
MerwedeLingelijn). 

5. Onderzoek en lobby voor agendering A15 Quick Wins op het BO-MIRT 
6. Opstellen strategische Visie A15 en A16 duurzaam en robuust ingepast in de 

Drechtsteden. 
7. Opstellen en uitvoeren van het Uitvoeringprogramma Duurzame Bereikbaarheid 

Drechtsteden 
8. Opstellen agenda Goederenvervoer Drechtsteden mbt weg en spoor. 
9. Opstellen Strategie Doorontwikkeling Goederenvervoer over Water. 
10. Opstellen Ambitiedocument Openbaar Vervoer 2018-2028 Drechtsteden tbv 

voorbereiding aanbesteding bus/treinconcessie en waterbusconcessie door 
provincie Zuid-Holland. 

11. Uitvoeren van concessiebeheer voor de verschillende ov-concessies. 

Wat hebben we 
daarvoor nodig? 

• Contributie Drechtsteden aan instandhouding samenwerkingsverbanden (Deltri, 
Stedenbaan,…). Kosten: € 40.000 structureel. 

• Extern onderzoek naar: 
a. Onderbouwen agenda goederenvervoer Drechtsteden 
b. Strategie Spooragenda 
c. Strategie duurzame en robuuste ontwikkeling A15 en A16 
d. Onderzoek naar stimuleren goederenvervoer over water 
e. Ambities bus/treinconcessie 2018 
f. Kosten: € 30.000 in 2015, € 200.000 in 2016 en € 30.000 in 2017. 

• Ambtelijke uren tbv begeleiding, ambtelijke advisering, lobby en coördinatie van 
activiteiten. Kosten: € 105.000 structureel. 

 

Monitor • Geen expliciete monitor nodig. 
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Programma: Aantrekkelijker maken van ons gebied 
Thema: Duurzaamheid voor balans tussen mens, milieu en economie 
Wij streven vooral naar meer gebruik van duurzame energie in onze regio. In de uitvoering van de 
speerpunten in dit raadsprogramma willen we duurzaamheid en milieubelasting als expliciet 
toetsingskader terugzien. 
Context Duurzaamheid is een ambitie die veelal anderen uiteindelijk moeten waar maken. Vanuit 

het Drechtstedenbestuur coördineren en stimuleren we integraliteit van duurzaamheid in 
onder andere onze economische activiteiten, in het wonen en in relatie tot bereikbaarheid 
en mobiliteit. Als overheden hebben we als gemeenschappelijke regeling en als individuele 
gemeenten een belangrijke voorbeeldfunctie en daarmee een belangrijke ambitie om zelf 
duurzamer te worden. 

Wat willen we 
bereiken? 

• Wij willen commitment van bedrijven om 8% energie te besparen.  

• Wij willen met de corporaties PALT-afspraken maken waarin we afspreken om 
meer corporatiewoningen energiezuinig (naar een C label of beter) te maken (zie 
ambitie H). 

• Wij willen meer aansluitingen op het warmtenet Drechtsteden en/of op lokale 
warmtenetten realiseren. 

• Wij willen dat meer bedrijven in de topsector maritiem actief werken aan het 
duurzamer maken van hun productieproces. Tenminste bij drie bedrijven in deze 
sector zouden toonaangevende verbeteringen te zien moeten zijn. 

• Wij willen het aantal bedrijven in de logistiek dat actief werkt aan energietransitie in 
het vervoer vergroten. Tenminste bij drie bedrijven in deze sector zouden 
toonaangevende verbeteringen te zien moeten zijn. 

• Wij willen een netwerk van partners die de A15, de A16 en de N3 willen 
verduurzamen opzetten om daarmee concrete acties uit te voeren die 
luchtkwaliteit verbeteren en geluidsoverlast verminderen. 

• Wij willen het energieverbruik van het gemeentelijk vastgoed in de regio in 2018 
met 10% verminderen ten opzichte van 2012. 

 

Wat gaan we 
daarvoor 
doen? 

1. Onderzoeksresultaat genereren dat inzicht geeft in bedrijven die concreet werken aan 
duurzaamheid en welke maatregelen dit dan betreft. Op basis hiervan kan de overheid 
gefocust ondersteunen en faciliteren. 

2. Inzicht genereren in de mogelijkheden om met steun van het warmte-koudebureau het 
warmtenet Drechtsteden uit te breiden en/of meer lokale warmtenetten te ontwikkelen. 

3. Onderzoeksresultaat genereren dat inzicht geeft in de mogelijkheden en voorwaarden 
om energietransitie van het wegvervoer in de Drechtsteden te stimuleren. 

4. Aansporen en faciliteren van gemeenten en GR om concrete maatregelen ten aanzien 
van energiebesparing te nemen. 

5. Aanjagen van het gesprek en de samenwerking met en tussen partners die 
duurzaamheid concreet in de Drechtsteden organiseren. 

6. Onderzoeken of deelname aan het “Urbiscoop”-verband van de Benelux een zinvolle 
bijdrage kan leveren aan het bereiken van onze doelstellingen. 

Wat hebben 
we daarvoor 
nodig? 

• Extern onderzoek naar: 
a. Duurzaamheidskansen bij ons regionale bedrijfsleven; 
b. Concrete kansen voor de energietransitie binnen het regionale wegvervoer. 
c. Mogelijkheden energiebesparing gemeentelijk vastgoed. 
d. Kosten: € 80.000 in 2015, € 50.000 in 2017. 

• Ambtelijke uren tbv begeleiding, ambtelijke advisering, lobby en coördinatie van 
activiteiten. Kosten: € 52.500 structureel. 

• Actieve participatie in het warmte-koude bureau Zuid Holland. Kosten: € 15.000 
structureel. 

 

Monitor • Duurzaamheidsmonitor 
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Programma: Aantrekkelijker maken van ons gebied 
 
Thema: Vergroten externe- en waterveiligheid 
 
Wij willen de externe veiligheid rond infrastructuur en waterveiligheid door 
klimaatverandering, zeespiegelstijging en verhoogde rivierwaterafvoer vergroten. 
Context Externe veiligheid en waterveiligheid zijn belangrijke thema’s in onze regio. 

Deels kunnen we daar zelf iets aan doen door daar te bouwen, te wonen en te 
werken waar het veilig is, en deels zijn we afhankelijk van andere overheden 
om te zorgen voor veiligheid rond grote infrastructuur (met name het spoor) en 
in onze diepgelegen polders. Risico’s in relatie tot veiligheid zijn een 
afwegingsproces; de keuze waar te bouwen is een lokale keuze en heeft 
invloed aldus op de veiligheid. Het Drechtstedenbestuur heeft de opgave om 
andere overheden te bewegen keuzen te maken die de veiligheid rond het 
spoor en rondom water in de Drechtsteden verbeteren. 

Wat willen we 
bereiken? 

• Wij willen dat op de lange termijn het groepsrisico rond spoorinfrastructuur 
beheersbaar wordt en tot een zo laag mogelijk niveau wordt teruggebracht.  

• Wij willen dat voor de lange termijn de wettelijke beschermingsniveaus uit 
het Deltaprogramma in de Drechtsteden gehaald worden. 

 

Wat gaan we 
daarvoor doen? 

1. Bestuurlijke en ambtelijke participatie in de verschillende relevante 
overleggen (rijk, provincie, NS, ProRail, Brabantstad,…) rond externe 
veiligheid op het spoor. 

2. Actualiseren van Aanpak Spoorveiligheid Drechtsteden. 
3. Uitvoeren TEN-T studie Goederenspoorcorridor Rotterdam-Antwerpen 

samen met DelTri en Vlaams-Nederlandse Delta partners. 
4. Coördineren op de uitvoering van het Deltaprogramma in de Drechtsteden 

door middel van de MIRT-onderzoeken Deltaprogramma. 
5. Begeleiden en coördineren op de uitvoering van het Deltaprogramma door 

lokale overheden. 

Wat hebben we 
daarvoor nodig? 

• Extern onderzoek naar: 
a. Technische aspecten tav spoorveiligheid 
b. Europese TEN-T studie naar de toekomst van de 

Goederenspoorcorridor Rotterdam-Antwerpen 
c. Kosten: € 150.000 in 2015 en € 30.000 in 2016. 

• Ambtelijke uren tbv begeleiding, ambtelijke advisering, lobby en coördinatie 
van activiteiten. Kosten: € 60.000 in 2015, € 75.000 structureel vanaf 2016. 

 

Monitor • Duurzaamheidsmonitor 
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Programma: Aantrekkelijker maken van ons gebied 
 
Thema: Aantrekkelijk woonklimaat 
 
Wij willen onze regio als woon-, werk- en leefgebied aantrekkelijker maken en houden. 
Context Een groot deel van de aantrekkelijkheid van een regio heeft te maken met de directe 

leefomgeving en dagbesteding van mensen en is daarmee vaak een lokale opgave. 
Op enkele essentiële terreinen die de aantrekkelijkheid van de Drechtsteden mede 
bepalen ondersteunt en versterkt de regionale agenda van het Drechtstedenbestuur 
de lokale opgaven.  
 

Wat willen we 
bereiken? 

• Wij willen het aantal initiatieven in de regio om onaantrekkelijke plekken tot 
ontwikkeling te brengen vergroten. 

• Wij willen het ondernemerschap op de drie hoekpunten van de waterdriehoek 
vergroten. 

• Wij willen het aantal leegstaande kantoren en winkels verminderen. 

• Wij willen het aantal initiatieven dat wonen en werken en wonen en zorg 
combineert vergroten.  

• Wij willen de regio een positieve profilering met culturele aantrekkingskracht 
geven. 

 
Note: 
Hiervoor geldt dat de gemeenten vooral zelf aan zet zijn en dat het DSB stimuleert en 
faciliteert. De gemeenten maken uiteindelijk zelf het verschil, het DSB levert vooral 
inzet en middelen. 

Wat gaan we 
daarvoor doen? 

1. Bestuurlijk participeren in de Zuidvleugel (inclusief ambtelijke voorbereiding) met 
het oog op beïnvloeding van daar geagendeerde strategische agenda’s. 

2. We maken PALT-afspraken met de corporaties. 
3. We ondersteunen gemeenten met kennis gericht op de ontwikkeling van 

regionaal belangrijke locaties. 
4. We maken verstedelijkingsafspraken met de provincie. 
5. We organiseren een platform wonen-zorg en wonen-werken waar private partijen, 

corporaties en de overheid elkaar kunnen vinden met het oog op het realiseren 
van nieuwe ontwikkelingen die het woonklimaat versterken. 

6. We bieden een aanspreekpunt voor overheden en initiatiefnemers die de 
waterdriehoek versterken. 

7. We reageren op en beïnvloeden vanuit de Drechtsteden relevante besluiten van 
andere overheden. 

8. We stellen een evaluatie van het Bachfestival 2014 op en bieden de Drechtraad 
een voorstel aan over de toekomstigee periodieke uitvoering en een daarmee 
samenhangende eventuele structurele financiële bijdrage (tot 2020). 

Wat hebben we 
daarvoor nodig? 

• Contributie Drechtsteden aan instandhouden samenwerkingsverbanden 
Zuidvleugel en regioforum. Kosten € 47.000 structureel. 

• Bijdrage aan regionaal Bachfestival Drechtsteden. Kosten: € 65.000 in 2016 en 
2018. 

• Extern onderzoek naar: 
a. (samen met gemeenten) mogelijkheden verkennen om op locaties die 

essentieel zijn voor de aantrekkelijkheid van de regio innovatieve 
ontwikkelingen in gang te zetten. 

b. Kosten: € 50.000 in 2016. 

• Ambtelijke uren tbv begeleiding, ambtelijke advisering, lobby en coördinatie van 
activiteiten. Kosten: € 120.000 structureel, € 15.000 incidenteel in 2015 tbv PALT. 

Monitor • Woonmonitor 

• Regionale omnibus 
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Programma: Zorg en (zelf)redzaamheid van onze inwoners 
 

Thema: Uitvoeren van transitie onderkant arbeidsmarkt  
 
Subthema: Werkbedrijf operationeel voor de arbeidsmarkt in de Drechtsteden  
 
Context Per 1 januari 2015 staat er een regionaal netwerkplatform als invulling van het 

werkbedrijf. Binnen dit regionale netwerkplatform wordt samengewerkt en vindt 
uitwisseling van kennis en ervaringen plaats met betrekking tot de 
arbeidsmarkt, sectorplannen en de participatie van mensen met een 
arbeidshandicap. Zo maken we optimaal gebruik van de voordelen van een 
goede samenwerking met de inbreng van stakeholders (zoals werkgevers- en 
werknemersverenigingen, belangrijke regionale en lokale werkgevers, ROC’s 
en andere onderwijsinstellingen, het UWV, uitzendbureaus etc. Het 
netwerkplatform levert zo een bijdrage aan de vormgeving van de sociale 
identiteit van de Drechtsteden. 

Wat willen we 
bereiken? 

• Het inrichten van een regionaal netwerkplatform (1 januari 2015) 

• Een eenduidige regionale aanpak voor bedrijven en mensen met een 
arbeidsbeperking 

• Uitwisseling van kennis en ervaringen met betrekking tot de 
arbeidsmarkt, sectorplannen en de participatie van mensen met een 
arbeidshandicap 

• Synergievoordelen door samenwerking  

• Een goed imago 

• Een eenduidige werkgeversbenadering 
Wat gaan we 
daarvoor  doen? 

• Bestuurlijke en organisatorische inzet t.b.v. inrichting netwerkplatform 
i.s.m. Arbeidsmarktbeleid Drechtsteden 

• Relaties leggen en onderhouden tussen partijen op de arbeidsmarkt en 
andere stakeholders (werkgevers- en werknemersorganisaties, 
belangrijke lokale en regionale werkgevers, ROC’s en andere 
onderwijsinstellingen, UWV, SVB, uitzendbureaus en 
vertegenwoordigers sectortafels) 

• Reguliere bijeenkomsten Netwerkplatform (eind 2014 eerste 
bijeenkomst, vervolgens 2 maal per jaar) 

• Verbinden van Participatiewet, sectorplannen en arbeidsmarktbeleid 

• Verbreding 1-werkgeversbenadering onderzoeken met de UWV 

• Ondersteunen in de sociale participatie 

Wat hebben we 
daarvoor nodig? 

• Ambtelijke uren conform begroting SDD ten behoeve van de regionale 
organisatie voor de begeleiding, advisering en uitvoering van alle 
activiteiten 

Monitor • Geen expliciete monitor nodig 

 
 

Programma: Zorg en (zelf)redzaamheid van onze inwoners 
 

Thema: Uitvoeren van transitie onderkant arbeidsmarkt  
 
Subthema: Vrijwilligerswerk als opstap naar betaald werk vraagt om voldoende aanbod van 
vrijwilligerswerk 
Context De SDD ontwikkelt, samen met de gemeenten een (lokale) sociale 

infrastructuur die inzet op de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen. 
Vrijwilligerswerk is een optie om (naar vermogen) een zinvolle 
maatschappelijke bijdrage te leveren als regulier betaald werk – eventueel met 
een loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet - geen optie is. Voor 
deze mensen wordt o.a. vrijwilligerswerk gestimuleerd. Al in het bestaande 
beleid is hier aandacht voor, o.a. door middel van de inzet van de 
Vrijwilligersbonus voor minima. Voldoende aanbod van vrijwilligerswerk is 
daarbij vooral een lokale en bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid 
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van lokale gemeenten en alle maatschappelijke actoren in het 
Drechtstedennetwerk. 

Wat willen we 
bereiken? 

• Bijstandsgerechtigden, die niet in staat zijn op de arbeidsmarkt  
werkzaam te zijn, met behulp van vrijwilligerswerk activeren. 

• Bijstandsgerechtigden, die wel in staat zijn op de arbeidsmarkt 
werkzaam te zijn, met behulp van loonkostensubsidie aan het werk 
helpen. 

• De eigen kracht en zelfredzaamheid vergroten 

• Stimulering van een zinvolle maatschappelijke bijdrage van 
doelgroepen  

• Goede afstemming tussen SDD en gemeenten en maatschappelijke 
organisaties 

Wat gaan we 
daarvoor doen? 

• Continueren van de vrijwilligersbonus 

• Doelgroep bepalen met instrument van Loonwaardebepaling  

• Regulier overleg met gemeenten 

• Regulier overleg maatschappelijke organisaties en netwerken 
Wat hebben we 
daarvoor nodig? 

• Ambtelijke uren conform begroting SDD ten behoeve van de 
organisatie voor de begeleiding, advisering en uitvoering van 
activiteiten 

Monitor • Monitoring door SDD 

 
 

Programma: Zorg en (zelf)redzaamheid van onze inwoners 
 

Thema: Uitvoeren van transitie onderkant arbeidsmarkt  
 
Subthema: Kennisuitwisseling met betrekking tot lokale initiatieven voor sociale participatie 
en dagbesteding 
Context Dit betreft voornamelijk een lokale verantwoordelijkheid voor de afzonderlijke 

Drechtstedengemeenten voor wat betreft het creëren van voldoende plekken, 
waarbij onderlinge kennisuitwisseling plaatsvindt. De lokale initiatieven zijn 
gericht op sociale participatie, waar mensen naar vermogen een zinvolle 
maatschappelijke bijdrage kunnen leveren. Deze groep bestaat vooral uit 
mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt. De kenmerken van 
deze groep die een beroep doet op de Participatiewet komt voor een deel 
overeen met de kenmerken van mensen die een beroep doen op 
dagbesteding. Bij deze groep speelt ook het element van het voorkomen van 
maatschappelijke kosten een rol. Het project ‘Impuls onderkant 
arbeidsmarkt’(IOA) is aanjager geweest voor deze participatieprojecten en –
plekken. Hieruit zijn verschillende decentrale initiatieven ontplooid die verder 
ontwikkeld worden. Dit is per 2015 geen apart initiatief meer, maar valt dan 
onder de integrale dienstverlening aan de doelgroep van de Participatiewet. 
Gemeenten spannen zich in om samen met het maatschappelijk middenveld 
en het bedrijfsleven zoveel mogelijk plekken te creëren.  

Wat willen we 
bereiken? 

• Sociale participatie van onze inwoners 

• Mensen kunnen naar vermogen een maatschappelijke bijdrage leveren 

• Activiteiten voor de doelgroep onderkant arbeidsmarkt 
Wat gaan we 
daarvoor doen? 

• Aansluiten bij en de verbinding zoeken met lokale initiatieven 

• Project “Impuls onderkant arbeidsmarkt” - het de matchen van mensen 
uit de doelgroep - integreren in de SDD 

• SDD zorgt voor plaatsing van mensen uit de doelgroep op de door de 
lokale gemeenten gefaciliteerde plekken. 

Wat hebben we 
daarvoor nodig? 

• Ambtelijke uren conform begroting SDD ten behoeve van de 
organisatie voor de begeleiding en advisering van activiteiten 

Monitor • Monitoring door SDD 
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Programma: Zorg en (zelf)redzaamheid van onze inwoners 
 

Thema: Uitvoeren van transitie onderkant arbeidsmarkt én Uitvoeren van transities 
AWBZ/WMO en Jeugd1 
Subthema: Er komt een aanpak voor de samenhang tussen de drie lopende decentralisaties, 
met name gericht op het ondersteunen dicht bij de burger volgens het één gezin - één plan 
concept 
Context In het licht van de drie decentralisaties is de ambitie geformuleerd om in die 

situaties waar een meervoudige ondersteuningsvraag (Wmo, 
Jeugdhulpverlening, werk en inkomen) aan de orde is, tot een samenhangend 
dienstverleningspakket te komen aan onze inwoners. 
Het samenhangvraagstuk kent zowel een lokale als regionale 
verantwoordelijkheid. Lokaal sturen gemeenten op de algemene voorzieningen 
Wmo en regionaal stuurt de GRD op de maatwerkvoorzieningen Wmo. 
Daarom is een afgestemde aanpak nodig tussen de afzonderlijke 
Drechtstedengemeenten (colleges/raden) en de GRD (DSB/Drechtraad). 
De huidige, meervoudig lokale aanpak inzake samenhang kent een 
onderzoekscomponent (om wie gaat het precies). Dit onderzoek geeft input 
voor het lokale en regionale beleid en resulteert in opdrachtverlening aan 
uitvoerende organisaties. Tegelijkertijd wordt de strategie van ‘al werkende 
leren”toegepast. Hierbij worden casussituaties opgehaald, waarbij 
professionals aanlopen tegen de mogelijkheden en onmogelijkheden om 
samenhang in de dienstverlening te bewerkstellingen. Op basis van overleg 
(o.a. stuurgroep AWBZ) met uitvoerende organisaties, zorgkantoor en 
zorgverzekeraar wordt geleerd van de goede voorbeelden en worden 
blokkades uit de weg geruimd.  

Wat willen we 
bereiken? 

• Samenhangende dienstverlening in het kader van de decentralisaties 
bij een meervoudige ondersteuningsvraag 

Wat gaan we 
daarvoor doen? 

• Plan van aanpak samenhang decentralisaties 

• Analyse/onderzoek 

Wat hebben we 
daarvoor nodig? 

• Ambtelijke inzet ten behoeve van de regionale programmaorganisatie 
Wmo 2015 (meervoudig lokale dekkingsvraag) / Jeugd 

• Onderzoek en analyse op samenhang en samenloop van 
voorzieningen (OCD); 

• Afstemming lokaal en regionaal (bestuurlijk en ambtelijk);  

• Afstemming met uitvoerende organisaties, zorgkantoor en 
zorgverzekeraar. 

• Totale kosten: € 30.000 (onderdeel van regionale 
programmaorganisatie Wmo 2015, meervoudig lokale dekkingsvraag) 

Monitor • Monitor samenhang 

 
  

                                            
1 Deze doelstelling is in het rMJP zowel bij speerpunt ‘Uitvoeren van transitie onderkant arbeidsmarkt’ als ‘Uitvoeren van de 

transities AWBZ en Jeugd’ vermeld, juist om de samenhang tussen de decentralisaties te benadrukken. 
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Programma: Zorg en (zelf)redzaamheid van onze inwoners 
 

Thema: Uitvoeren van transitie AWBZ/Wmo 
 
Subthema: De taken in het kader van Wmo 2015 worden binnen het beschikbare budget 
uitgevoerd 
Context De Wmo budgetten voor de Wmo 2015 zijn in de meicirculaire 2014 bekend 

geworden. In het Wmo beleidplan is een verdeling gemaakt in lokale en 
regionale taken. Tevens stelt het Wmo beleidsplan dat de uitvoering van de 
Wmo binnen de beschikbare budgetten moet plaatsvinden. De GRD draagt de 
verantwoordelijkheid om de uitvoering van de Wmo maatwerkvoorzieningen 
binnen het beschikbare budget uit te voeren.  

Wat willen we 
bereiken? 

• Taken en ambities binnen het beschikbare Wmo budget uitvoeren en 
werken aan kostenreductie 

• Uitvoeringskosten vergelijkbaar met landelijk gemiddelde 

Wat gaan we 
daarvoor doen? 

• Bezuinigen door efficiënter werken en versobering van ondersteuning, 
in combinatie met innovaties  

• beperken administratieve lasten 

• Inkoop gericht op innovatie van ondersteuning 

• Contractering binnen beschikbare budgetten 

• Innovatieagenda Wmo Drechtsteden 
Wat hebben we 
daarvoor nodig? 

• Inzet Sociale Dienst Drechtsteden conform begroting SDD. O.a. sturing 
via inkoop, contactmanagement en indicatiestelling 

• Ambtelijke inzet ten behoeve van de regionale programmaorganisatie 
Wmo 2015. O.a. sturing op de Innovatieagenda Wmo (meervoudig 
lokale dekkingsvraag) 

Monitor • Programmaverantwoording door SDD 

• Evaluatie Innovatieagenda Wmo Drechtsteden 
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Bijlage 8 
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