
    
 

Motie Regio Drechtsteden democratisch en uitnodigend 

De raad van de gemeente Papendrecht, in vergadering bijeen op 21 januari 2021, 

Constaterende dat: 

 In de Drechtsteden alle gemeenten veel waarde hechten aan een goede regionale samenwerking; 

 In de regio een transformatie op gang is gekomen die voorziet in een andere structuur voor de 
samenwerking op het gebied van gemeentelijke bedrijfsvoering en de sociale dienst; 

 Er zorgen zijn over het democratisch tekort, vooral op het belangrijke en beleidsrijke beleids-
terrein van de sociale dienst;  

 Er nu een algemeen uitgangspunt van een uitnodigende houding naar omliggende gemeenten is 
opgenomen in de voorstellen, dat echter nog niet concreet is ingevuld;  

 Op nationaal niveau in het kader van de nieuwe wetgeving voor regionale samenwerking (nieuwe 
WGR) mogelijkheden worden geboden om het democratisch tekort in de regio te verkleinen; 

 
Overwegende dat: 

 Versterking van de samenwerking vooral een vraagstuk is van cultuur en minder van structuur; 

 Er breed frustraties leven bij raden over late betrokkenheid bij belangrijke besluiten van 
gemeenschappelijke regelingen; 

 De adviescommissie door de wetgever expliciet bedoeld is om raden eerder en effectiever te 
betrekken bij belangrijke voorgenomen besluiten van gemeenschappelijke regelingen en 
bovendien de mogelijkheid biedt om ongevraagd advies te geven; 

 De gemeenten Molenlanden en Gorinchem een samenwerkende houding laten zien en er op 
onderdelen al ambtelijk en soms ook bestuurlijk wordt samengewerkt met de Drechtsteden; 

 De sociale problematiek van Molenlanden en Gorinchem lijkt op de problematiek van een aantal 
gemeenten in de Drechtsteden;  

Vraagt het College om namens de raad in het regionale voorbereidingsproces van de transitie de 
volgende punten in te brengen:  

 De figuur van de adviescommissie met een vertegenwoordiging vanuit de raden uit te werken 
voor de GR Sociale Dienst;  

 Samenwerking met Molenlanden en Gorinchem concreet te stimuleren door kleine stappen 
mogelijk te maken en bij de juridische vormgeving een latere aanhaking eenvoudig mogelijk te 
maken;   

Verzoekt het college om namens de raad deze motie onder de aandacht te brengen bij de  
Drechtstedengemeenten en de gemeenten Molenlanden en Gorinchem. 

En gaat over tot de orde van de dag. 

De fracties van SGP, PAB, OP en CDA. 


