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Onderwerp 

Voorstel uitstel benoemen formateur 
 
 
Voorstel 
De Drechtraad besluit de benoeming van de formateur van het Drechtstedenbestuur en de start van het 
formatieproces uit te stellen tot de eigenaren zich hebben uitgesproken over de gewenste ontwikkeling 
van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. 
 
Bevoegdheid 
Drechtraad (art. 17, tweede lid GRD) 
 
Samenvatting 
Voorgesteld wordt de benoeming van de formateur van het Drechtstedenbestuur en de start van het 
formatieproces aan te houden tot de eigenaren zich hebben uitgesproken over de gewenste 
ontwikkeling van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden. 
 
Toelichting op het voorstel 
In artikel 17, tweede lid, van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden is bepaald dat de 
Drechtraad in zijn eerste vergadering een formateur voor het Drechtstedenbestuur benoemt.  
 
In het op 21 februari 2018 verschenen rapport van Berenschot over het regionale arrangement staan 
een aantal aanbevelingen, die betrekking hebben op de bestuurlijke aansturing en bestuurlijke 
organisatie voor de opgaven van het Drechtstedengebied. Een breed debat over de uitkomsten van het 
Berenschotonderzoek kan leiden tot veranderingen in de bestuurlijke agenda en bestuurlijke 
aansturing.  
 
In zijn brief van 26 maart 2018 stelt de voorzitter van de Drechtraad daarom voor om de opdracht tot 
bepaling van de inhoudelijke agenda vanuit de lange termijn ambities aan te houden en nog niet een 
formateur voor het Drechtstedenbestuur te benoemen. 
 
Pas nadat de eigenaren zich hebben uitgesproken over de gewenste ontwikkeling van de 
Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, zal een gesprek in de Drechtraad over het regiobestuur en 
de inhoudelijke agenda vanuit de langetermijnambities zinvol zijn. Op die manier wordt de 
volgtijdelijkheid goed georganiseerd en wordt geen onnodige energie besteed aan zaken die later 
mogelijk opnieuw moeten worden besproken en besloten. 
 
In de tekst van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden is opgenomen dat de leden van het 
Drechtstedenbestuur als zodanig (demissionair) blijven fungeren tot aan het moment dat hun opvolger 
is aangewezen. Hiermee wordt de voortgang van lopende zaken gewaarborgd.  
 
In de Handreiking voor de formateur, vastgesteld door de Drechtraad op 1 maart 2016, wordt voor het 
proces van de formatie geadviseerd dat de Drechtraad de voorzitter van de Drechtraad benoemt als 
formateur voor de formatie van het Drechtstedenbestuur, tenzij er omstandigheden zijn die afwijking 
hiervan noodzakelijk maken. 
De aanbevelingen van het rapport Berenschot leiden tot omstandigheden die afwijking van de vaste 
procedure noodzakelijk maken. 
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Voorgesteld wordt daarom de benoeming van de voorzitter tot formateur en de start van het 
formatieproces uit te stellen. 
 
Juridische consequenties 
In artikel 17, lid 6 en 7, van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden is bepaald, dat de leden van 
het Drechtstedenbestuur als lid van het bestuur aftreden in de eerste vergadering van de Drechtraad 
waarin de nieuwe leden optreden. Aftredende leden van het Drechtstedenbestuur blijven als zodanig 
fungeren tot aan het moment dat hun opvolger is aangewezen.  
 
Mocht de situatie zich voordoen dat een lid van het Drechtstedenbestuur geen lid meer is van het 
bestuur van zijn/haar gemeente, dan kan de vacante plaats open blijven terwijl de portefeuilles worden 
herverdeeld, of de gemeente in kwestie vaardigt iemand anders af naar het Drechtstedenbestuur. 
 
Verdere procedure, communicatie en uitvoering 
Nadat dit besluit is genomen, zal dit bekend worden gemaakt aan de belanghebbende partijen. 
 
 
Onderliggende stukken 
Ontwerpbesluit Drechtraad Uitstel benoemen formateur 


