Drechtsteden

S a m e n s t a d a a n h e t wat e r

De Drechtsteden is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten
Alblasserdam, Dordrecht, ’s Gravendeel, Hendrik-Ido-Ambacht,
Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht.

De provincie Zuid-Holland neemt als partner deel aan De Drechtsteden.

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
De Drechtsteden worden gevormd door de gemeenten:
Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht,
Sliedrecht en Zwijndrecht. De Drechtsteden liggen in het zuidelijke
gedeelte van de provincie Zuid-Holland.
Samen vormen ze een sterk verband door de verbindende rivieren
(Oude Maas, Merwede en De Noord) en door hun ligging in het zuiden
van de Randstad. In totaal wonen er bijna 260.000 mensen.

Geschiedenis
Sinds de discussie over de nota
‘Vernieuwing bestuurlijke
organisatie’ van het ministerie van
Binnenlandse Zaken in 1995 is er in
het Drechtstedengebied veel
gebeurd. De landelijke nota blies de
discussie over gemeentelijke taken
en manieren van samenwerking
nieuw leven in.

Vooral in het begin van de
samenwerking lag de nadruk op
ruimtelijke ontwikkeling en op de
bouw van woningen.

Ook in het Drechtstedengebied
bleef dit niet zonder gevolgen. De
(toen nog) acht gemeenten startten
een proces om te komen tot
intensievere samenwerking.
Regionale vraagstukken moesten
ook regionaal worden opgepakt en
niet langer worden versnipperd
over de afzonderlijke gemeenten.

Op de agenda van de Drechtsteden
staan behalve ruimtelijke en
economische ontwikkeling ook
sport, recreatie & cultuur, verkeer &
vervoer, groen, water & milieu,
wonen & stedelijke vernieuwing en
sociaal beleid.

In 1996 is het project Drechtsteden
opgericht ten behoeve van de
samenwerking op met name
ruimtelijk en economisch gebied.

Uitgebreide samenwerking
De zes Drechtsteden zijn een
knooppunt van water, spoor en
wegen in de verbinding tussen
Rotterdam en Breda en bieden een
unieke combinatie: een regionaal
centrum (Dordrecht) met een
prettige, historische binnenstad
gekoppeld aan de onmiddellijke

nabijheid van zeer waardevolle
landschappen zoals de
Alblasserwaard, de Hoekse Waard
en de Biesbosch. Als centrale
thema’s voor de samenwerking
gelden: wonen, cultuur, recreatie,
milieu, duurzaamheid en
bereikbaarheid. Daarnaast hebben

de Drechtsteden een goede
uitgangspositie en ontwikkelingsmogelijkheden op economisch
gebied, met name voor wat betreft
de scheepsbouw en -reparatie,
grond-, weg- en waterbouw,
metalectro, logistiek en
aanverwante bedrijvigheid.
Voor de gezamenlijke ontwikkeling
van bedrijfsterreinen is de
Regionale Ontwikkelings
Maatschappij Drechtsteden
(ROM-D) in het leven geroepen.
De gemeenten hebben nadrukkelijk
de wil en de wens om over de
gemeentegrenzen heen samen te

werken op basis van inhoud, niet
van structuurdiscussies.
De gemeenten zien zo, op basis van
de historische, geografische en
economische gegevenheden,
kansen om met respect voor elkaars
eigenheden in regionaal verband
samen te werken aan een betere
toekomst voor de inwoners van het
gebied. Daarbij richten zij zich op
het nog verder verbeteren van de
kwaliteit van het leven in de
Drechtsteden. De samenwerking is
gegroeid en groeit verder via de
inhoud en nadrukkelijk niet via
discussies over structuur.

Samen stad aan het water

Koers Drechtsteden
De koers van de Drechtsteden wordt tot nu toe bepaald door de volgende richtinggevende uitgangspunten:
-

De Drechtsteden zijn ‘Samen stad aan het water’.
Deze uitspraak is een samenvatting van het streefbeeld;

-

De Drechtsteden willen een netwerkstad zijn met een netwerkbestuur en een netwerkorganisatie, 		
in samenwerking met netwerken uit het regionaal bedrijfsleven, onderwijs, gezondheidszorg, 			
woningbouwcorporaties, welzijnsorganisaties en cultuurinstellingen;

-

De Drechtsteden willen een regio in balans zijn.

Organisatie

Het Drechtstedenbestuur is
het dagelijks bestuur van de
Drechtsteden. Iedere gemeente
is hierin vertegenwoordigd door
een burgemeester of wethouder.
Het Drechtstedenbestuur
bestaat uit zeven leden plus de
voorzitter. De voorzitters van de
Portefeuillehoudersoverleggen
zijn lid van het DSB. Het
Drechtstedenbestuur kent vijf
besloten portefeuillehoudersoverleggen (PFO’s) die advies
uitbrengen aan het
Drechtstedenbestuur.
De voorzitter van het bestuur
is tevens voorzitter van de
Drechtraad. Het DSB vergadert
eens per drie weken op donderdag
en de vergaderingen zijn niet
openbaar. Het Drechtstedenbestuur
is verantwoordelijk voor de
uitvoering van beleid en
bewaking van beleidsprocessen.
Het Drechtstedenbestuur legt
dwarsverbindingen tussen de
beleidsvelden. Het algemeen
bestuur is de Drechtraad.
Iedere politieke fractie in
de Drechtsteden heeft een

vertegenwoordiger in de
Drechtraad. De Drechtraad
vergadert eens per 12 weken op
woensdag. Plenaire vergaderingen
zijn openbaar. De Drechtraad
is het hoogste bestuursorgaan
in de Drechtsteden en werkt
kaderstellend (vooraf) en
controlerend (achteraf).
Voorafgaand aan de plenaire
(avond)vergadering wordt
meestal een middagprogramma
georganiseerd waar discussieonderwerpen, bezoeken,
workshops worden gehouden.
Dit middagprogramma is
ook toegankelijk voor overige
raadsleden.
De Netwerkdirectie bestaat uit de
6 gemeentesecretarissen en de
directeur/secretaris Drechtsteden.
Er is tevens een directiesecretaris.
De vergaderingen zijn om de
twee weken op donderdag. De
vergaderingen zijn besloten.De
Netwerkdirectie is verantwoordelijk
voor de overkoepelende sturing van
een aantal concernportefeuilles
(zoals rondom netwerkorganisatie)
en dienstenportefeuilles (zoals de
Sociale Dienst Drechtsteden).

Provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland
speelt een specifieke rol bij de
regionale samenwerking. Hoewel
zij formeel niet één van de
samenwerkingspartners is, is zij wel
een belangrijke budgetverstrekker

van de samenwerking. Ook
werkt de provincie actief samen
met de gemeenten aan de
regionale beleidsontwikkeling.
De provincie is betrokken bij het
Drechtstedenbestuur in de rol van
waarnemer.

Gemeenschappelijke Regeling
Drechtsteden

Op 8 maart 2006 is de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden in werking getreden.
Iedere gemeente heeft in januari 2006 toestemming gegeven voor de oprichting van de
gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD).
De gemeenschappelijke regeling
voert een aantal taken uit die
door een of meerdere van de deelnemende gemeenten worden overgedragen. Formeel gezien bestaan
de Drechtsteden nu pas echt, in die
zin dat het samenwerkingsverband
een zelfstandige organisatie is met
rechten en plichten. De Sociale
Dienst Drechtsteden, het
Ingenieursbureau Drechtsteden
en Bureau Drechtsteden vallen
onder de paraplu van de GR sinds
1 januari 2007. Tot nu toe maakten
de gemeenten uit de Drechtsteden
deel uit van de gemeenschappelijke
regeling Zuid-Holland Zuid.

Sociale Dienst Drechtsteden

De Sociale Dienst Drechtsteden is
de regionale Sociale Dienst voor
de Drechtsteden. De twee belangrijkste wettelijke taken die de
Sociale dienst Drechtsteden voor
alle inwoners in de Drechtsteden
uitvoert, zijn de WWB (Wet Werk
en Bijstand) en de WMO individuele
voorzieningen (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). De SDD is
niet alleen op uitvoerend niveau,
maar ook op strategisch beleidsniveau actief. Zo geeft de SDD mede
vorm aan het regionale arbeidsmarktbeleid en de modernisering
van de Wsw.

Daarnaast speelt zij een centrale
rol bij het armoedebeleid.
De ambitie is om dit te doen
binnen de beschikbare budgetten.
Qua aansturing is bij de Sociale
Dienst Drechtsteden een bijzondere
positie ingeruimd voor de
Bestuurlijke Commissie Sociale
Dienst Drechtsteden; vergelijkbaar
met die van het Drechtstedenbestuur voor een aantal andere
domeinen.

Ingenieursbureau Drechtsteden

Het Ingenieursbureau Drechtsteden
is het publieke ontwerp- en raadgevend ingenieursbureau in de
regio Drechtsteden op het gebied
van infrastructuur, ruimtelijke
inrichting en gebouwen. Het
Ingenieursbureau Drechtsteden
kent als geen ander de regionale
markt. Het Ingenieursbureau
Drechtsteden is ontstaan uit een
overdracht van taken en middelen
van de gemeenten Dordrecht en
Zwijndrecht, die deze taak
beëindigen. Het is daarbij de
ambitie om ook voor andere

Drechtsteden te gaan werken.
Ook worden incidenteel opdrachten
uitgevoerd voor derden zoals
woningbouwverenigingen, waterschappen en energiebedrijven.
Het Ingenieursbureau Drechtsteden
is actief op drie terreinen: civiele
techniek, bouw, beheer en onderhoud van gebouwen. Het
Ingenieursbureau Drechtsteden
levert de volgende producten en
diensten: projectmanagement,
raadgeving en advies, ontwerp,
voorbereiding, uitvoering, beheer
en onderhoud.

Bureau Drechtsteden

Bureau Drechtsteden neemt een
geheel eigen plaats in binnen de
GR. Bureau Drechtsteden is geen
uitvoeringsorganisatie, maar hangt
onder het Drechtstedenbestuur en
Drechtraad als het proces- en
programmabureau voor ondersteuning van het bestuur en het totaal
van de netwerkorganisatie.
Het gaat dan om advisering aan
het Drechtstedenbestuur en de
Drechtraad en samenhangend
daarmee het coördineren van
programma’s inclusief de controle
op de voortgang daarvan.
Daarnaast zorgt het bureau voor
inzicht in de zaken die spelen bij
de uitvoeringsorganisaties.
Bureau Drechtsteden kent vier
taakonderdelen (en verder geen
onderverdeling naar teams
of afdelingen): bestuurs- en
managementondersteuning,
beleids- en programmacoördinatie,
strategieontwikkeling voor de
regionale samenwerking als geheel,
staffuncties als managementtaken,
financiën en beheer, communicatie.

Onderzoekcentrum
Drechtsteden

Sinds 1 januari 2008 maakt het
Onderzoekcentrum Drechtsteden
deel uit van de Gemeenschappelijke
Regeling Drechtsteden. De medewerkers verrichten allerlei onderzoek
voor de deelnemende gemeenten en
de andere dienstonderdelen van de
GR Drechtsteden. Producten zijn
onder meer beleidsonderzoek, klanten medewerkertevredenheidsonderzoek, monitoring en statistische
basis-gegevens. Daarnaast monitoren ze ontwikkelingen en trends.

Belastingdienst
Drechtsteden

Per 1 juli 2008 is de dienst
belastingen in de Drechtsteden
gestart. Deze dienst heft en int
de onroerende zaakbelasting,
hondenbelasting, precariobelasting,
rioolrecht, afvalstoffenheffing,
parkeerbelasting, baatbelasting
en reinigingsrecht voor de
gezamenlijke gemeenten in de
Drechtsteden. Daarnaast is de
dienst belast met de uitvoering
van de Wet waardering onroerende
zaken (WOZ).

Voor meer informatie: www.drechtsteden.nl

Servicecentrum
Drechtsteden

In 2008 is het Servicecentrum
Drechtsteden gestart. Het SCD is
een grote organisatie binnen de
gemeenschappelijke regeling.
Het gaat om functies als personeel
& organisatie, financiën, communicatie, juridische zaken.

