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Drechtstedendinsdag 3 december 2019
De laatste Drechtsteden Dinsdag van het jaar, wordt gehouden in Papendrecht en
begint na het eten met de carrousels Fysiek en dit keer twee carrousels Bestuur en
Middelen, die tegelijkertijd van start gaan.

Carrousel Fysiek
In de carrousel Fysiek, met als onderwerp de vragen van de fractie Philippo over de
gevolgen van het Stikstofbesluit en de risicogrenzen PFOA, PFOS en HFPO-DA voor de
Groeiagenda woningbouw en infrastructuur trapte portefeuillehouder Trudy Baggerman af
met de mededeling dat er op dit moment geen projecten uit het regionale
woningbouwprogramma in beeld zijn, die door het Stikstofbesluit vertraging oplopen.
Wanneer er signalen komen met betrekking tot woningbouwprojecten in de regio die
vertraging oplopen door het stikstofbeleid en de risicogrenzen PFOA, PFOS en HFPO-DA,
dan worden deze teruggekoppeld.
Ten aanzien van de vragen over de infrastructuur en bereikbaarheid zegt zij toe dat deze
vanwege ziekte van portefeuillehouder Vat schriftelijk beantwoord zullen worden.

Carroussels Bestuur & Middelen
In de ene carrousel Bestuur en Middelen staat het regionaal aanbestedingsbeleid, de
tweede bestuursrapportage 2019 en de eerste begrotingswijziging 2020 op de agenda.
Over de voorstellen zijn wat vragen van de aanwezigen gesteld. Alle drie de voorstellen
komen terug op de agenda van de Drechtraad van vanavond. Het regionaal
aanbestedingsbeleid en de tweede bestuursrapportage als hamerstuk, de eerste
begrotingswijziging als bespreekstuk.

Informatie veiligheid en privacy
De andere carrousel Bestuur en Middelen wordt afgetrapt door voorzitter Lammers, en
heeft als thema ‘informatieveiligheid en privacy’. Ingrid Huizer, functionaris
gegevensbescherming en Tom de Haan, Chief Information and Security Officer (CISO)
praten de aanwezige Drechtraadsleden bij over de onderwerpen privacy en
informatiebeveiliging.

Het eerste deel van de carrousel gaat over privacy. De definitie van de AVG wordt gedeeld
net als wat wordt verstaan onder algemene, gevoelige en bijzondere persoonsgegevens.
Ook wordt besproken welke principes gelden voor het werken met deze gegevens. Er
wordt verteld over datalekken, het wettelijke kader van datalekken en de uitleg dat een
datalek op zich niet ernstig hoeft te zijn, maar dat er wel regels zijn die moeten worden
gevolgd. Zo is het met onze bedrijfsomvang ondenkbaar dat we géén datalekken zullen
hebben. Het risico zit hem vooral in het niet tijdig melden ervan. Op de Drechtsteden
wordt, net als alle andere overheidsorganisaties, toezicht gehouden door de Autoriteit
Persoonsgegevens. Daarom is het erg belangrijk dat wij alles goed op orde hebben. Er is
een vraag of de investeringen in AVG, privacy en gegevensbeveiliging zullen toenemen of
afnemen de komende jaren. Het antwoord is dat vooralsnog veel risico’s in kaart gebracht
moeten worden.
Het volgende deel gaat het over informatiebeveiliging. Het voorbeeld van gemeente
Lochem wordt aangehaald maar ook wat de gevolgen van een gehackte telefoon kunnen
zijn en hoe Fakes Human Interface Device (HID) werken. Er kan op afstand of via kabels
en USB’s ingebroken worden in je telefoon en alle inhoud kan real time doorgegeven
worden. Nepprofielen en nepnieuws komen aan bod en hoe deze digitale middelen voor
onrust kunnen zorgen. Om de beveiliging hoog te houden, wordt er veel samengewerkt in
de keten. Om zelf te voorkomen dat je zelf gehackt wordt, kan je two-factor authentication
instellen op de volgende acounts Apple, Dropbox, Facebook, Google, Twitter, LinkedIn,
Microsoft, Whatsapp en Yahoo door op de link te klikken.

Drechtraad
De laatste Drechtraad van 2019 wordt geopend door voorzitter Kolff waarna hij iedereen
vraagt te gaan staan en hij het in memoriam voor Wim van der Does, D66gemeenteraadslid uit Zwijndrecht en Drechtraadslid, voorleest. Hierna volgt een minuut
stilte.

Mededelingen
Alle Drechtraadsleden vinden op hun tafel een eindejaarspresentje voor henzelf en de
plaatsvervangers. Het is deze keer een boekje van Malcolm Gladwell met de titel "Het
beslissende moment". Het bevat tips waar we als politici veel aan kunnen hebben, over
hoe we nét het verschil kunnen maken. Leerzame maar ook luchtige kost dus, voor onder
de kerstboom!
Bijzondere aandacht is er voor de heer Lichtenberg, die vandaag afscheid neemt van de
Drechtsteden en de Drechtraad omdat hij burgemeester wordt van buurgemeente Altena.
Na mooie woorden over zijn inzet van de afgelopen 25 jaar voor de regio, kreeg de heer
Lichtenberg de Drechtstedendukaat uitgereikt.
De raad van Papendrecht heeft mevrouw K.E. Middelkoop-van den Adel benoemd als lid
van de Drechtraad. Zij volgt de heer Lichtenberg op. Er zijn ook bloemen voor mevrouw
Middelkoop. De plaatsvervanger voor mevrouw Middelkoop wordt mevrouw Van der
Matten-Spek.
Ook zijn er bloemen voor de heer Visser uit Sliedrecht die in de Drechtraad de plaats van
de heer Van Meeuwen inneemt.

Voorzitter Kolff vertelt over de indiening Regio Deal, en de steun die deze deal ontvangt
van de Economic Development Board en van de provincie Zuid-Holland die zelfs medeindiener is. Alle seinen lijken op groen te staan en we doen er alles aan om die deal hier te
laten landen. Als dat gebeurt, gaat er 155 miljoen geïnvesteerd worden in de bevordering
van de brede welvaart van onze regio. Ook meldt hij dat woensdag 11 december premier
Rutte komt. Hij wordt ontvangen door portefeuillehouder Flach en Kolff zelf, waarna een
rondje door de regio gemaakt wordt. Mooie kans om Den Haag te laten zien hoe mooi
onze regio is.
Vice-voorzitter Boudewijn neemt vervolgens het woord over met een ‘geheime
mededeling’, namelijk dat de voorzitter een nieuwe functie heeft, die van vader! Hij
krijgt namens de Drechtraad een cadeau overhandigd voor dochter Beaudine. Kolff
bedankte iedereen voor de leuke cadeaus en trakteerde de aanwezigen na afloop op
heerlijke lolly's met roze muisjes.

Vragenkwartier
De PvdA heeft een aantal vragen over de woonvisie. Welke gemeenten hebben nog niet
lokaal vastgesteld, wanneer wordt de terugkoppeling verwacht en waarom duurt het
zolang? Mevr. Baggerman licht toe dat zijn eigen raad, die van Dordrecht nog aan zet is en
als laatste gemeente moet besluiten over de lokale woonvisie. Dan worden alle visies
samengevoegd en kan er eind eerste kwartaal een voorstel naar de Drechtraad.
De SGP/CU heeft een vraag over de aanbesteding Personenvervoer over Water. De
fractie is teleurgesteld dat de halte van Sliedrecht als eis is vervangen door een optie. Wat
kan de regio hier nog in betekenen? Dhr. Verheij neemt het woord en meldt dat
portefeuillehouder Vat ziek is en dat er schriftelijk op terug gekomen zal worden.

Vaststellen conceptverslag en lijst ingekomen stukken
Er zijn geen opmerkingen op het verslag van 1 oktober 2019 en geen opmerkingen op de
lijst van ingekomen stukken dus we gaan gelijk door naar het volgende agendapunt.

Hamerstukken
Het wettelijk verplicht beleidsplan Wmo 2020-2024 dat voorligt, is op 5 november in
de carrousel behandeld en er wordt ingestemd met het voorliggende voorstel.
Voorgesteld wordt om de verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke
ondersteuning Drechtsteden vast te stellen en de nu geldende verordening in te
trekken per 1 januari 2020. Ook hiermee wordt ingestemd.
In de verordening werk en inkomen Drechtsteden zijn enkele wijzigingen
aangebracht in artikel 2.11 'individuele studietoeslag voor studenten met een
beperking'. Hiermee wordt vooruitgelopen op een komende wetswijziging. De
wijzigingen hebben een terugwerkende kracht tot 1 mei 2019. Dit voorstel is op 5
november in de Carrousel behandeld. Er zijn geen stemverklaringen en er wordt
ingestemd met het voorstel. Ook wordt er ingestemd met het voorstel Regionaal
Inkoop en aanbestedingsbeleid, dat vanavond eerder in de carrousel is behandeld.
Ook met de voorstellen Controleprotocol en Auditplan 2019 wordt ingestemd net als
met de benoeming van het nieuwe lid Presidium Drechtraad de heer Dunsbergen en

nieuw lid agendacommissie mevrouw Middelkoop.
De tweede bestuursrapportage 2019 GR Drechtsteden, zojuist besproken in de
carrousel, is ingebracht als hamerstuk en hier wordt zonder stemverklaringen ook
mee ingestemd.

Bespreekpunten:
Financiële versterking Stroomlijn B.V.
Om de financiële positie van Stroomlijn B.V. te versterken wordt voorgesteld akkoord te
gaan met het vaststellen van een leningsovereenkomst en het voorstel om het eigen
vermogen van Stroomlijn B.V. te vergroten door het verstrekken van een lening van
maximaal 500.000 euro en hen in staat te stellen investeringen te doen in middelen die
noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering om kwalitatief goed vervoer te bieden aan
inwoners die aangewezen zijn op doelgroepenvervoer.
De woordvoerder van SGP/CU geeft aan dat de tijdens de carrousel gestelde vragen over
dit voorstel te summier zijn beantwoord. Er zijn zorgen om de voorgestelde verandering
van de doelstelling, nl. die van regiefunctie naar uitvoeringsfunctie. Ook worden er risico’s
gezien bij het verstrekken van de lening, deze zijn zeker niet nihil. Tevens is er een vraag
over de reeds rondrijdende wijkhoppers, en hoe deze zijn gefinancierd. Er moet zicht
gehouden worden op financiën, nu is de uitleg te summier en er mist een business case.
De woordvoerder van SLP vindt het voorstel niet SMART geformuleerd. De eerste lening
van € 300.000 is nog niet terugbetaald en nu wordt een tweede lening gevraagd. Dit
afgezet tegen de opbrengsten maakt terugbetaling een risico.
De woordvoerder van het CDA vindt de wijkhopper een mooi initiatief, en wil het voorstel
niet frustreren, maar het afdekken van risico’s en het beantwoorden van vragen is wel
belangrijk. Ook wat hen betreft zijn de vragen die in de carrousel zijn gesteld, onvoldoende
beantwoord.
De heer Paans, vervanger van portefeuillehouder Vat, geeft aan dat na de presentatie in
de carrousel is aangegeven dat afspraken nauwkeuriger opgenomen zouden worden in de
statuten, en er een risicoparagraaf wordt toegevoegd. Ook worden de financiën
meegenomen in de P en C-cyclus en zijn de treasury-adviezen verwerkt in het voorstel. Hij
doet vervolgens de toezegging de vragen te beantwoorden.
SGP/CU vraagt nogmaals hoe het huidige wagenpark gefinancierd is.
Paans geeft aan dat hij ervan uit gaat dat huidige wagenpark al betaald is, maar dat hij

hierop terugkomt.
Na een korte schorsing geeft SGP/CU aan dat zij een ordevoorstel doen om het besluit te
verdagen tot maart 2020 (de eerstvolgende Drechtraadvergadering), mits dat mogelijk is
en alle vragen dan zijn beantwoord. De heer Paans zal nagaan of er nu urgente zaken in
de planning staan die uitstel tot maart in de weg staan en zal de vragen schriftelijk
beantwoorden.
Het ordevoorstel wordt in stemming gebracht. Het merendeel (37 leden voor en 5 tegen) is
voor het verdagen van het voorstel tot maart 2020.
1e Begrotingswijziging 2020
In de eerste termijn geeft de PvdA aan graag een verklaring te willen voor de mededeling
tijdens de Drechtraad van 5 oktober dat de provincie akkoord zou gaan met het op
hoofdlijnen vaststellen van de taakstelling. Dit blijkt nu niet zo te zijn.
Het CDA is van mening dat de taakstelling moet blijven staan, maar dat er een stelpost
moet worden opgenomen. In elk geval stellen zij vast dat het proces niet de
schoonheidsprijs verdient.
D66 is van mening dat de raad verkeerd geïnformeerd is en daardoor op het verkeerde
been is gezet. Door het proces kunnen gemeenten nu geen zienswijze indienen. Een
ernstig politiek feit!
De VVD wil de taakstelling doorvoeren, het is nu een technische exercitie maar het begint
bij de wil.
Portefeuillehouder Verheij antwoordt dat het voorliggende voorstel een technische
maatregel is om tijd te kopen. Zo kunnen we in het eerste kwartaal met een voorstel
komen, waarna besluitvorming kan volgen begin tweede kwartaal.
De PvdA vraagt daarop of we in de resterende tijd in 2020 die 2,9 miljoen kunnen
besparen?
De heer Verheij geeft aan dat er financiële verlichting is doordat de cijfers van
bijstandsgerechtigden dalen, maar hij benadrukt het belang van het kopen van rust om
maatregelen op programmaniveau voor te kunnen stellen. De provincie heeft aangegeven
dat zij in de communicatie teveel ruimte hebben gelaten, en dat er later ambtelijk is
aangegeven dat het strikter moet. Voor het Drechtstedenbestuur voelt het als schieten op
een bewegend doel, en dit maakt het lastig voor het DSB. De gedeputeerde heeft
aangegeven dat de provincie zich wel moet houden aan het feit dat ook zij verantwoording
moeten afleggen en dat januari 2020 daarvoor te laat is. Ook geeft de heer Verheij aan het
vervelend te vinden dat hij de indruk heeft gewekt dat alles in kannen en kruiken was. De
gedeputeerde heeft ook aangegeven dat hij de nu voorgestelde route van het DSB zou
adviseren om rust te krijgen in het proces.
D66 vraagt of de verantwoordelijkheid bij de provincie ligt?
De voorzitter geeft het aan dat het gaat om hoe je de woorden uit de brief van de provincie

kunt interpreteren.
CU/SGP vraagt of voor het nieuwe voorstel breed draagvlak wordt gezocht bij de lokale
portefeuillehouders, gemeenten en raden. Dit bevestigt Verheij.
D66 vraagt nog of dit voorstel betekent dat lokale begrotingen moeten worden aangepast?
Verheij geeft aan dat dit voor 6 van de 7 gemeenten niet hoeft. Alleen voor Zwijndrecht
moet de lokale begroting worden aangepast.
Als laatste geven SGP/CU en CDA aan dat we nu vooruit moeten kijken, maar dat het een
les moet zijn dat zo’n proces niet nog eens gebeurt. D66 is het hier mee eens, en geeft
ook aan dat er gekeken moet worden hoe in toekomst voorkomen kan worden dat
misverstanden ontstaan tussen de provincie en regio.
Het voorstel wordt in stemming gebracht. Met een stemgewicht van 958 voor en 12 tegen
wordt ingestemd met het voorliggende voorstel.

Afsluiting
En daarmee is een einde gekomen aan de vergadering. De voorzitter sluit de vergadering
om even na 23.00 uur en dankt iedereen voor zijn komst en wenst hen een fijne kerst. De
eerstvolgende Drechtstedendinsdag is op 14 januari in Zwijndrecht. Deze avond zal in het
teken van de Groeiagenda staan. De eerstvolgende Drechtraad is op 3 maart in
Zwijndrecht.

