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VOORWOORD
‘De regio als motor van de economie’.  
Deze titel wekte direct onze nieuwsgie-
righeid bij het ontvangen van het rapport 
‘Maak Verschil’ van de Studiegroep 
Openbaar Bestuur.

Onze lange en intensieve samenwerking in de regio 
Drechtsteden heeft juist die economische kracht als 
belangrijk doel. Tegelijk ervaren we dat de samenwerking 
an sich geen garantie is voor economische ontwikkeling. 
Daar is meer voor nodig. Daarom zijn wij graag de 
uitdaging aangegaan om als proeftuin te zoeken naar die 
aanbevelingen die de economische kracht van dit gebied 
écht versterken. En die aanbevelingen hebben we, na een 
intensief, spannend maar vooral zeer leerzaam proces 
gevonden. Aanbevelingen aan het Rijk om de regio echt 
te erkennen als de schaal waarop het verschil gemaakt 
kan worden. Maar net zo belangrijk: aanbevelingen aan 
onszelf om nog meer vanuit de inhoud samen te werken, 
onze propositie te vormen en zelfverzekerd te werken aan 
onze opgave. In onze pitch op 17 juni 2016 bij de start van 
het traject gaven we het al aan: we hebben ons bewezen 
bestuurlijk concept als ruggengraat en hebben ruime 
ervaring in het gezamenlijk aanpakken van opgaven. Ons 
aanbod om verder te gaan dan alleen een desk study en 
écht direct aan de slag te gaan, hebben we bovendien 
gestand kunnen doen. Concrete acties en implementatie: 
handrem eraf en katalysator erop! 

Wij bieden deze aanbevelingen vol vertrouwen aan, met 
de wetenschap dat dit niet de afronding is, maar juist het 
begin van een traject dat we in eigen huis én op landelijk 
niveau gaan voortzetten. Wij danken iedereen die heeft 
bijgedragen aan ons proeftraject. Door ons te scherpen, 
kritische vragen te stellen, een spiegel voor te houden, 
mee te denken, mee te schrijven en vooral samen het ver-
schil te willen maken in onze kansrijke regio Drechtsteden.

Drechtstedenbestuur.

‘ HANDREM ERAF, KATALYSATOR 
EROP, DE DRECHTSTEDEN DOEN!’

Het nationale verdienvermogen staat onder druk door 
technologische ontwikkelingen en veranderingen in de 
arbeidsmarkt. Dat is zeker in de Drechtsteden goed te 
merken. Onderzoek1 toont aan dat het voor de vitaliteit van 
de regio belangrijk is de grote discrepantie te verkleinen 
tussen de kwaliteit van de regio als woongebied en 
de sociaal economische positie van de bevolking. De 
regio blijft ook achter in zijn economische ontwikkeling 
doordat werk onvoldoende bereikbaar is. Dit vraagt om 
een gezamenlijke investerings impuls van overheden, 
ondernemers en onderwijs. In het proeftraject werken 
we als Drecht steden aan voorstellen waarmee we in 
onze regio de randvoorwaarden en het commitment 
creëren voor een integrale investeringsagenda. We 
roepen het Rijk en onze provincie Zuid-Holland op 
daarin te stimuleren en te ondersteunen.

Wij zijn de uitdaging aangegaan om samen met weten-
schappers, experts en ondernemers te zoeken naar 
aanbevelingen om de economische slagkracht van het 
gebied te versterken. Uitgangspunt was nadrukkelijk 
niet het bestuursmodel of de gemeenschappelijke re-
geling, maar juist de effectiviteit en uitvoeringskracht 
van de regio in de economische opgaven en de daar-
voor randvoorwaardelijke regelgeving en instrumenten. 

Deelname was voor de Drechtsteden dé kans om onze 
integrale inhoudelijke agenda beter te verankeren, en 
vanuit de gevonden oplossingsrichtingen nog betere 
randvoorwaarden te creëren om deze ambities te 
realiseren. Het traject is een hefboom gebleken in onze 
eigen opgave de Drechtsteden als krachtige regio in 
de economische opgaven verder te versterken. Tegelijk 
heeft het veel inzicht gebracht in wat we nodig hebben 
van de Rijksoverheid. Daarmee zijn wij niet alleen 
goed bezig voor onszelf, maar kunnen we hopelijk ook 
andere regio’s helpen of inspireren. 

1   De positie van de regio Drechtsteden, Maart 2017, Atlas voor Gemeenten
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BEELD VAN DE REGIO

Samen Stad aan het Water
Zeven gemeenten, met eigen karakter en kwaliteit, 

die samenwerken om het gebied sterker te 
maken. Met behoud van eigen identiteit én met 
gedeelde wensen voor dit gebied: Alblasser-
dam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessen-
dam, Hendrik-Ido-Ambacht, 
Papen drecht, Sliedrecht en 
Zwijndrecht. 

Samen uniek gelegen
Een gebied strategisch gelegen, op schakelpunt van 
weg en water. Centraal in de zuidwestelijke Delta, aan 
sterke routes naar west, oost en zuid. Met het water als 
verbindend element.

Samen en toch eigen
Een regio met een sterke 
identiteit. Stad en dorp 
naast elkaar, samen maar 
ook uniek in karakter, 
structuur en cultuur. Met 
gemeenschapszin, werkethos 
en loyaliteit. Pioniers in het 
werk, maar terughoudend in blik 
naar buiten. Trots op het eigene, 
nuchter over prestaties.

Samen sterk in traditie  
en vakmanschap

Sterke traditie in maritieme maakindustrie, 
ondersteund door sterke logistiek, mooie 
bedrijven geworteld in dit gebied, waar 
vakmanschap en vernieuwing hand in 
hand gaan.

De Drechtsteden hebben een stevige 
basis, maar voor het behoud van onze 
positie moeten we een stap maken: van 
traditioneel, industrieel en kwetsbaar naar 
hoogwaardig, duurzaam en innovatief. 

Onze opgave is een regio te zijn van kennis, arbeid 
en zorg, waarin ruimte is voor innovatie, creativiteit en 
duurzaamheid. Om daarmee de economie, de sociale 
structuur en de aantrekkelijkheid van ons gebied te 
versterken en de werkgelegenheid te stimuleren. 

Samen beslissen, samen uitvoeren: De 
Drechtstedengemeenten maken 
niet alleen gezamenlijk beleid. 
Zij zijn ook samen eigenaar 
van de Gemeenschappe-
lijke Regeling Drechtsteden 
(GRD). Deze uitvoerings-
organisatie zorgt sinds 
8 maart 2006 voor een  
efficiënte en effectieve uit-
voering van taken die door 
de Drechtstedengemeenten 
zijn opgedragen of overgedra-
gen. Daarnaast behartigt de GRD 
gemeenschappelijke belangen  
waar dossiers een duidelijk regionaal of 
bovenregionaal karakter hebben en een regio-
nale aanpak meerwaarde heeft.
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Met deze sporen in ons achterhoofd hebben wij 
een intens maar vooral energievol traject doorlopen, 
waarin gesproken is met collega-bestuurders en 
raadsleden, maar bovenal met bedrijven, partners en 
wetenschappers van buiten onze eigen organisatie. 
Met name in die gesprekken is ons een goede spiegel 
voorgehouden en zijn wij tot een scherp inzicht 
gekomen waardoor we die strakke indeling in drie 
sporen hebben losgelaten. Immers, het blijkt een 
samenspel van factoren die het succes van regionale 
samenwerking bepaalt: niet alleen aanbevelingen aan 
het Rijk maar zeker zoveel aanbevelingen aan onszelf. 
En al die aanbevelingen zijn als puzzelstukjes aan 
elkaar verbonden om het grotere plaatje compleet te 
krijgen. 

Wij presenteren onze aanbevelingen dan ook echt 
als puzzelstukjes: samen compleet, met een sterke 
onderlinge relatie maar met specifiek eigenaarschap 
en een eigen vervolgtraject. 

DE TOTSTANDKOMING 
VAN ONZE AANBEVELINGEN
Wij zijn de proeftuin gestart vanuit drie sporen: 

SPOOR 1 

STRUCTUUR: 
Kan de lappendeken aan samenwerkings-

verbanden en indelingen effectiever?  
Deze lappendeken leidt tot een energielek 

en complexe afstemming, waardoor de 
flexibiliteit om economische kracht vrij 

te maken wordt geremd. 

SPOOR 2 

VERDELING: 
Hoe kunnen financiële middelen ten goede 
komen aan de regio? Met als doel inzicht in 
krijgen in de effecten van de onderliggende 
regels van financiële Rijksstromen op een  

samenwerking als de onze. 

SPOOR 3 

REGELS: 
Ontschotten van Rijks/Provincie-inzet op onze 
regionale dossiers. Met dit spoor wilden we 
inzicht krijgen in de blokkades en/of ‘schot-
ten’ die invloed hebben op ons beleid en 

de economische ontwikkeling van de 
regio en ons mogelijk beperken in 

effectivi teit daarvan.
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‘ BESLISSEN EN BESCHIKKEN  
OP HETZELFDE SCHAALNIVEAU, 
PASSEND BIJ DE OPGAVE’

In de Drechtsteden hebben we een aantal (beleids-)
taken belegd bij de Gemeenschappelijke Regeling, 
met de Drechtraad als kaderstellend en controlerend 
orgaan. Samen hebben we vastgesteld dat die 
specifieke opgaven het beste op regionaal niveau 
opgepakt kunnen worden Hoewel we elkaar continu 
scherp moeten houden op 'de juiste schaal bij het juiste 
probleem' is samenwerking op beleid inmiddels een 
vanzelfsprekendheid. 

Binnen de huidige financiële arrangementen is de 
beschikkingsbevoegdheid voor de regionale opgaven 
echter niet op regioniveau belegd. Alle financiële 
geldstromen lopen via de gemeenten en veelal zijn 
gemeenten ook op inhoud beschikkingsbevoegd. Elk 
jaar opnieuw – en soms tussentijds voor noodzakelijke 
beleidsintensiveringen of uitvoeringsprojecten - 
worden de middelen voor de regionale opgaven bij 
de gemeenten opgehaald. Dit vraagt lokaal telkens 
opnieuw een afweging en in tijden van financiële 
krapte kan dit spanning geven. Het legt ook druk op 
het regionale beleid: besluitvorming over regionale 
opgaven vergt veel voorbereiding, overtuigingskracht 
en tijd. Dit leidt tot (te) veel interne gerichtheid, 
vertraging en verlies van slagkracht.

Als de regio een schaal is die relevantie heeft, zoals Rijk, 
provincie en de Drechtsteden erkennen, dan zou de 
beschikkingsbevoegdheid over de inhoud en middelen 
ook op de schaal van de regio moeten worden belegd: 
van 'regionaal beslissen maar lokaal beschikken' naar 
'regionaal beslissen én regionaal beschikken'. De 
beschikking over de middelen voor de overgedragen 
taken wordt dan bij de Drechtraad belegd en hoeft 
niet jaarlijks te worden opgehaald. Er moet dan ook 
voldoende ruimte zijn om middelen 'ontschot' in 
te zetten. Vraagstukken van deze tijd zijn immers 
nagenoeg altijd samengesteld en gaan over grenzen 
van beleidsdomeinen en begrotingsprogramma's heen. 

Daarbij hoort ook een verkenning van de bron van die 
middelen. De revenuen van de samenwerking (positief 
rekeningresultaat op overgedragen taken) zouden 
bijvoorbeeld beschikbaar kunnen blijven voor de 
regionale opgaven. Ook kan het een optie zijn 
om de middelen van het Rijk voor de aan de 
Gemeenschappelijke regeling overgedragen 
taken rechtstreeks aan de regio uit te keren, 
in plaats van deze door te sluizen vanuit het 
Gemeentefonds of specifieke uitkeringen.

Het kunnen beschikken over eigen middelen voor 
overgedragen taken voorkomt veel discussie en 
geeft de Drechtraad meer beschikkingsbevoegdheid 
om snel te kunnen handelen op de inhoudelijke 
domeinen. Het principe van 'verlengd lokaal bestuur' 
blijft gewaarborgd doordat de Drechtraad het 
collectief is van de gemeenteraden, de eigenaren 
van de Gemeenschappelijke Regeling. De tafel van 
de Drechtraad is niet de 'tafel-op-afstand', maar is de 
'tafel-in-de-regio'. 

Onze actie:
Verkenning van de wenselijkheid en 
mogelijkheid om binnen de regionale 
begroting meer beschikkingsruimte te 
hebben om budgetten te ontschotten 
en regionaal geld ook binnen de regio 
opnieuw in te mogen zetten. 
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‘ EEN CONCRETE  
PROPOSITIE AAN RIJK EN  
PROVINCIE, DE BIJDRAGE  
AAN DE BV NEDERLAND’

Pas als we als je een gezamenlijke opgave hebt 
vastgesteld, kun je bepalen hoe je die het beste kunt 
realiseren. Dat betekent dat we als Drechtsteden pas 
echte kracht kunnen maken als we, vanuit het verhaal 
van de regio, op inhoud concreter worden richting onze 
partners.

De kracht van onze propositie bepaalt onze 
effectiviteit, niet de mate waarin wij bezig zijn met 
onze eigen regels en de regels van het rijk. Pas als 
we zelf weten wat we willen, kunnen we bij anderen 
aankloppen om bij te dragen en/of belemmeringen 
voor ons op te lossen. Wij moeten duidelijk maken wat 
onze onmiskenbare bijdrage is aan de BV Nederland 
en waarom anderen niet om de Drechtsteden heen 
kunnen. Een sterke economische Drechtsteden maakt 
een sterk economisch Nederland.

Die stip aan de horizon realiseren we samen met 
onze partners. Met de Economic Development Board 
Drechtsteden zetten we daarin nu een belangrijke stap 
die gaat zorgen voor de noodzakelijke versnelling. 
Daarbij is het belangrijk niet te denken vanuit in beton 
gegoten einddoelen. Het flexibel kunnen inspelen op 
kansen en ontwikkelingen, vergroot het effect van ons 
handelen. Wel moeten we daarbij voortdurend de grote 
beweging voor ogen te houden die we voor de lange 
termijn voor de regio wensen. Hoe bestendiger onze 
gezamenlijke agenda, hoe effectiever, krachtiger en 
duurzamer de resultaten zullen zijn.

Daarbij hoort ook de vraag waar we zelf voor aan de 
lat staan en waar wij anderen voor nodig hebben. 
Wij moeten in staat zijn om goed te vertellen welke 
knelpunten wij hier hebben vanuit dit ecosysteem, hoe 
urgent die knelpunten zijn en hoe wij die knelpunten 
willen oplossen.

Onze actie: 
Drechtstedenbestuur en colleges voegen de 
daad bij het woord en stellen de propositie 
op die het verschil van de regio maakt en 
zetten hiermee de stap naar onze partners. 
In deze beweging heeft de provincie ons uit-
gedaagd om vanuit onze bestaande plannen 
concrete projecten aan te dragen met meer-
waarde voor het gebied én de provincie, als 
belangrijk onderdeel van de Randstad. We 
zetten onze inhoudelijke propositie om in 
een Regiodeal, waarin we voortbouwen op 
de energie van de Citydeals, en waarbij we 
zelf de verantwoordelijkheid nemen met onze 
partners te bouwen aan een financieel arran-
gement voor die opgave.
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‘ SAMEN MET ONZE PARTNERS: 
LOSLATEN EN VERTROUWEN,  
BENUT KRACHT VAN ANDEREN’

Het ondersteunen van een sterke beweging naar 
buiten, om samen met partners de maatschappelijke 
vraagstukken op te pakken, is een opgave voor elke 
lokale en regionale overheid. Dit is niet altijd makkelijk. 
Het vraagt om durven loslaten en te vertrouwen op 
andere partijen.Voor de Drechtsteden, met onze sterk 
geïnstitutionaliseerde regionale samenwerking, is de 
stap extra moeilijk: de gemeenten hebben veel energie 
gestoken in het loslaten naar de regio en nu moet die 
regio weer loslaten naar buiten. Nu is echter wel hét 
moment om daarop door te pakken. De eerste stap 
is reeds gezet met de Economic Development Board 
Drechtsteden. Het vertrouwen om met de partijen in 
deze Board gezamenlijke doelen te bereiken is groot, 
maar de échte gedragsverandering moet zich nog 
voltrekken. Daarvoor moeten het bestuur lef tonen en 
daarbij ruimte en vertrouwen krijgen van de lokale raden 
en de Drechtraad. En, misschien nog belangrijker, het 

is nodig om het gezamenlijk 

Onze actie: 
We zetten de stap naar onze part-
ners om gezamenlijk op te trekken 
in de maatschappelijke opgaven. 
Ook zien we dat een gezamenlijk in-
strumentarium ondernemers en ons 
kan helpen in het delen van kennis 
en contacten, om die gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor dit gebied 
vorm te geven. Dit werken we uit met 
onder andere een stakeholderskaart 
en een kennisbank. 

belang te benoemen en de gezamenlijke opgave 
te onderschrijven. Private partijen hebben andere 
drijfveren en uitdagingen, maar er is ook veel dat 
verbindt: de behoefte aan goed geschoold personeel, 
aantrekkelijke woningen, goede bereikbaarheid.

Een gedeelde opgave maakt de bereidheid om 
samen de noodzakelijke beweging op gang te krijgen 
vanzelfsprekender. De (regionale) overheid kan hierin als 
'hefboom' functioneren: een relatief beperkt startbudget 
vanuit de regio kan grote private investeringen op gang 
brengen die bijdragen aan de versterking van ons 
gebied. Belangrijk daarbij is dat we elkaar kennen én 
samen afstemmen aan welke tafels we zitten, met welke 
gedeelde visie en boodschap. Samen optrekken, maar 
ook samen zeggenschap durven delen als dat nodig 
is. Daarnaast kan de regionale overheid ook faciliteren 
in het samenbrengen van kleinere bedrijven en hen te 
helpen als 'consortium' deuren te openen bij andere 
overheden en partijen voor subsidies en ondersteuning. 
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‘ ENERGIE OP INHOUD,  
NIET OP STRUCTUUR’

Het governancemodel dat de Drechtsteden met elkaar 
hebben opgebouwd is krachtig en waardevol, met 
name in de vanzelfsprekendheid waarmee partijen 
elkaar ontmoeten en samen verantwoordelijkheid delen. 
We werken volgens een uniek model dat door anderen 
vaak als voorbeeld wordt gezien, maar waar we zelf 
aan blijven sleutelen, wat veel tijd en energie kost. 
Bovendien is het model geen doel op zich. De regionale 
economie kan hier niet op draaien! De echte brandstof 
voor het systeem is energie op de inhoud. 

We moeten onze neiging tot ultieme vervolmaking van 
het model omzetten in energie op de ontwikkeling van 
de economie. Belangrijk is om op het thema economie 
de regio de maat te laten zijn. We benutten de kracht 
van de collectiviteit en de onderlinge verhoudingen 
om als gemeenten met een gezamenlijke opgave 
de stap naar buiten te zetten. Laten we meer in 

Onze actie:
Drechtstedenbestuur en colleges voe-
gen de daad bij het woord en stellen de 
propositie van de Drechtsteden op die 
het verschil voor de regio maakt en zet-
ten hiermee de stap naar onze partners. 
Immers, pas al je zelf goed weet wat je 
wilt, ben je goede gesprekspartner voor 
andere partijen. 

maatwerkarrangementen denken dan in vaste, niet 
meebewegende kaders en regels. We moeten ons niet 
laten vangen in de vraag ‘wie gaat er over’ maar met 
elkaar de vraag willen beantwoorden: ‘wat moeten we 
doen en wie doet er mee?’. Juist in onze regio, met 
de bewezen kracht van samenwerking en vertrouwen, 
met een goede governance én een democratische 
legitimatie, beschikken we over alle ingrediënten om 
onze energie in te zetten op het vergroten van de 
economische slagkracht.
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‘ INHOUDELIJKE OPGAVE ALS  
LEIDRAAD VOOR GEBIEDS
BENADERING, FUNCTIONELE 
SAMENHANG ALS BASIS’

We worstelen als regio met de spaghetti aan indelingen: 
centrumgemeenten, arbeidsmarktregio’s, vervoersregio’s, 
trajecten Nota Mobiliteit, eigen gemeenschappelijke 
regelingen. Wij hebben deze veelheid aan regelingen waar 
wij als regio onderdeel van zijn in beeld gebracht met een 
interactieve kaart die ons inzicht en bewustwording heeft 
gebracht. We verliezen tijd en energie met het doorgronden 
en het verbinden van al die indelingen en daarmee ook 
kracht en resultaat. We willen graag de integrale opgave 
voorop laten staan en niet afgeleid en verleid worden door 
hokjesdenken. Daar kunnen wij zelf deels verbeteringen 
in doorvoeren, maar we kijken daarvoor ook naar het 
Rijk. Het zou helpen als pragmatisme overheerst en de 
inhoudelijke opgaven leidend zijn.

We pleiten voor een doorbraak in al die indelingen door 
niet de geografische grenzen per domein bepalend 
te laten zijn, maar door aan te sluiten op het stedelijke 
netwerk, de zogenaamde daily urban systems. 
Een flexibele programmasturing waarin de thema’s 
economie onderwijs, arbeidsmarkt en bereikbaarheid 
samenvloeien en elkaar versterken. Waarin we 
gebiedsgericht onze overheidsrol als stimulator en 
facilitator van investeringskracht kunnen invullen. 

Wij doen de oproep op Rijksniveau integrale 
gebiedsagenda’s op te stellen en daartoe de samen-
werking tussen departementen te verbreden. Als 
van de regio’s wordt verwacht dat wij ons richten op 
maatschappelijke urgentie, dan vragen wij dat ook 
aan het Rijk. Maak Verschil zien wij ook hier als een 
mooie hefboom voor versterking van Rijksbeleid. De 
basisgedachte achter de Citydeals kan in het verlengde 
van deze oproep, in onze ogen goed verbreed worden 
naar nieuwe Regiodeals. 

Uitdaging aan het Rijk: 
Regel dat regio’s zelf kunnen handelen in 
indelingen die passend zijn voor de inhoude-
lijke opgaven.Samen met de Drechtsteden 
vorm en inhoud geven aan het concept van 
Regiodeals waarbij de energie en de lessen 
uit de huidige Citydeals worden benut, om zo 
op inhoud verschil te maken

‘ FACILITEER GEBIEDS
BENADERING, VAN  
DEPARTEMENTAAL NAAR  
INTEGRAAL’

Als we meer denken vanuit ons daily urban system, 
zou het ons helpen als het Rijk, dwars door domei-
nen van de ministeries, integrale aanspreekpunten 
organiseert. De Stuurgroep beaamt immers 
de positie van regio's als belangrijke  
motor voor economische kracht, maar 
de organisatie van het Rijk zelf  
matcht niet met deze werke-
lijkheid. Wij pleiten voor een  
regionaal coördinatiemecha-
nisme, bij voorkeur met één 
aanspreekpunt per regio 
op tenminste DG niveau. 
Wij streven naar borging 
daarvan in het kabinet. 

We erkennen daarbij dat 
een dergelijke functie 
niet mag concu rreren 
met het bevoegd ge-
zag van de vakdepar-
tementen maar vragen 
wel om functionaliteiten 
als doorzettingskracht, 
toe gankelijkheid en ver-
binding. Als het ware de 
één-loket gedachte waarbij 
probleem analyse, doorgelei-
ding in de back-office en rela-
tiebeheer in één hand zijn. 

Uitdaging aan het Rijk: 
Verken samen met de Drechtsteden 
de gewenste functionaliteiten en start 
met de mogelijkheden binnen de 
ministeries BZK, IenM en EZ.

18 19
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‘ REGELGEVING PASSEND BIJ  
EN ONDERSTEUNEND AAN 
OPGAVE EN SCHAAL’

We ervaren in de Rijksregelgeving hindernissen in 
structuren en blauwdrukdenken die de flexibiliteit 
blokkeren om economische kracht vrij te maken. De 
Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) maakt het 
weliswaar mogelijk taken aan de regio te delegeren 
of mandateren maar vervolgens ontbreekt het aan 
wetgeving die ook beslissing en beschikking door een 
regionaal bestuursorgaan formeel mogelijk maakt. Onze 
innovatieve vorm van democratische legitimiteit, met 
een algemeen bestuur van raadsleden en een dagelijks 
bestuur van wethouders waarin we duaal werken, past 
niet in de letter van de wet. Terwijl dit in onze ogen wel 
de beste schaal is onze opgave op te pakken en lokale 
eigenheid en betrokkenheid te borgen. 

Als ook voor het Rijk het uitgangspunt is dat de 
inhoudelijke opgave bepalend is voor de wijze waarop 
de organisatie moet worden ingericht- en het dus 
evident is dat voor bepaalde opgaven een regionale 
aanpak het meest effectief is- zou ook regelgeving 
daarin meer flexibiliteit moeten bieden. Wij roepen 
daarom op de regio te erkennen als ‘het nieuwe 
normaal’: regionale samenwerking is geen bijzondere 
situatie, maar een geaccepteerd en bewezen middel 
om samen uitvoering te geven aan de opgave. Dat kan 
terugkomen in vele regelingen waarin nu uitsluitend de 
gemeente als entiteit wordt erkend. In dit licht pleiten we 
concreet voor het volgende:

•  Heroverweeg de indelingenstructuur voor gemeenten 
en laat daarin naast de omvang van de lokale 
gemeente ook het regio-element (het regiowerk) 
maatstaf zijn. Voor gemeenten die zoals wij in een 
regio verbindend samenwerken is op veel dossiers 
niet de gemeente maar de regio de maat der dingen. 
Erken dat op die onderwerpen de ‘eenheid regio’ 
meer waarde heeft en meer recht doet aan de 
praktijk dan de ‘eenheid gemeente’, bijvoorbeeld in 
indelingen van het CBS en berekeningen van het 
gemeentefonds. Heb in dit licht ook oog voor de 
raadsleden en bestuurders die in de combinatie van 
lokaal en regionaal moeten functioneren. Competent 
in schakelen tussen schalen maakt het verschil

•  Erken de regio ook bij vrijwillige samenwerking en 
zie niet alleen (opgelegde) herindeling als aanleiding 
voor financiële bijdragen ter dekking van invlechtings- 
en frictiekosten. 

•  Borg de diversiteit van de samenwerkingsvormen in 
Nederland in de Wgr en daarmee ook ons model van 
verlengd lokaal bestuur met een regionale raad en 
een regionaal bestuur. En borg ook in aanpalende 
regelgeving de diversiteit van samenwerkingsvormen.

Aanbod aan het Rijk: 
Drechtsteden zetten graag hun ervaring 
in bij een integrale verduidelijking van 
de Wgr en zullen zich inspannen ook 
andere regio’s te betrekken. Doel van de 
verduidelijking is, wat de Drechtsteden 
betreft, om raadsleden en bestuurders 
te faciliteren in hun regionale rol en 
verantwoordelijkheid.
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‘CREËER PRIKKELS VOOR SAMEN
WERKING IN HET FINANCIEEL 
INSTRUMENTARIUM’
We missen een prikkel in het Gemeentefonds 
die stimuleert dat gemeenten sámen inzetten op 
versterking van de economie. De berekening van 
de algemene uitkering van het Gemeentefonds is 
neutraal voor wat betreft de bestuurlijke organisatie 
van gemeenten en regio. We pleiten voor een opzet 
van de middelenverdeling die de kracht van de regio 
erkent, beloont en versterkt, zodat het succes van 
samenwerking zich vertaalt in structureel extra ruimte 
voor het vergroten van de economische kracht. 

We pleiten voor het creëren van regionale middelen, 
bijvoorbeeld door het vormen van een landelijk Regio-
arrangement, naast (of deels ter vervanging van) het 
Gemeentefonds waarop regio's een beroep kunnen 
doen voor opgaven die écht regionaal opgepakt moeten 
worden en waarop evident en duurzaam regionaal wordt 
samengewerkt. Een dergelijk financieel arrangement 
zou regionaal samenwerkende gemeenten moeten 
aanzetten om gedisciplineerd regionaal te denken en 
zich met meer snelheid en slagkracht extern te richten. 
Een dergelijk financieel arrangement kan op vele 
manieren worden opgezet. Wij doen de aanbeveling te 
starten met een experiment om middelen rechtstreeks 
toe te kennen aan regio's voor díe opgaven die evident 
regionaal zijn én overgedragen aan die regio, om 
daarmee beslissing en beschikking in één hand 
te houden en administratieve rompslomp te 
verminderen. 

Ook de onder meer door het CPB en 
VNG gedane suggestie het lokale 
belastinggebied te verruimen om 
lokale en regionale economieën 
sterker te laten groeien, past in 
deze oproep. Gepleit wordt 
voor een lokaal belasting-
gebied dat qua omvang 
beter past bij de steeds 
grotere hoeveelheid taken 
en verantwoordelijkheden 
van gemeenten (en re-
gio's). Beleidsmatige én 
financiële armslag voor 
gemeenten is noodzake-
lijk om maatschappelijke 
opgaven vanuit de lokale 
samenleving met de juiste 
democratische afweging te 
kunnen oppakken. Als ge-
meentelijke investeringen ter 
versterking van de lokale of 

Aanbod aan het Rijk: 
Benut het aanbod van de Drechtste-
den samen een pilot te starten op het 
vormen van een ‘regio-arrangement’, 
als alternatief of aanvulling op het 
Gemeentefonds.  

regionale economie niet meer worden verevend en ge-
meenten daar dus alle vruchten zelf van mogen pluk-
ken, vergroot dit de bereidheid om meer te investeren 
en meer resultaat te bereiken in economische kracht, 
werkgelegenheid, sociale structuur van een gebied. 
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INFORMATIE
Achtergrondinformatie over dit traject kunt  

u vinden op: www.drechtsteden.nl of  
www.proeftuinenmaakverschil.nl 

Ontwerp en drukwerk: CROB.NL


