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Geacht college, 

Bijgaand ontvangt u het concept Uitvoeringsprogramma 2014-2018 van het Drechtstedenbestuur met het 
verzoek dit door te geleiden naar de gemeenteraad, zodat de raad in de gelegenheid is zijn zienswijze op 
dit programma te geven. 

Het Uitvoeringsprogramma zal voor de eerste keer opiniërend worden besproken in de carrousel van de 
Drechtraad op 2 september 2014, en zal in november 2014, samen met de Geactualiseerde Begroting 
2015, aangeboden worden aan de Drechtraad voor vaststelling in januari 2015. 

Wij verzoeken u vriendelijk de zienswijze(n) van uw gemeente uiterlijk 15 oktober 2014 aan ons toe te 
sturen. 

Bijlagen: 
1. Concept Uitvoeringsprogramma 2014-2018 
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Onze ambitie 
Een maritieme topregio! Ons Drechtstedenbestuur 
zet zich deze periode met de Drechtraad wederom 
in voor een krachtige regio waarin we een sterke 
economie als motor en vliegwiel zien, ook voor 
onze fysieke en sociale opgaven. Wij pakken 
daarmee als bestuur door op de weg die 
Drechtraad en bestuur in de vorige periode hebben 
ingezet. 

Met elkaar staan we voor een grote opgave. 
Enerzijds omdat we iets willen: economische 
kracht als basis voor een sterke, aantrekkelijke en 
sociaal krachtige regio. Anderzijds omdat we iets 
moeten: de decentralisatieopga ven zijn groot en 
vragen veel inzet, daadkracht en slagvaardigheid. 
Onze kracht is gelegen in de netwerk-
samenwerking waarin gedeelde ambities, goede 
afspraken én vertrouwen in balans zijn. Met 
duidelijkheid over ieders rol en bijdrage daarin, van 
Drechtraad tot lokale raden, van het regiobestuur 
en de lokale colleges tot onze partners, leder 
draagt zijn steentje bij zodat het netwerk als geheel 
profiteert. We kijken verder dan alleen de grenzen 
van onze Drechtstedenregio en onze 
samenwerking als Drechtraad en 
Drechtstedenbestuur. Voor het behalen van onze 
doelen is samenwerking essentieel op 
verschillende schaalniveaus en in verschillende 
coalities: Zuidwestelijke Delta, de Zuidvleugel (het 
stedetijk netwerk van Zuid-Holland), en andere 
regio's. 

Ons bestuur pakt de opdracht op die de raad ons 
heeft gegeven in zijn raadsprogramma en richt zich 
daarbinnen op de vraag hoe de gewenste 
resultaten met slimme inzet van middelen en 
instrumenten behaald kunnen worden. Met een zo 
hoog mogelijk rendement op de drie pijlers van ons 
programma: economische kracht, aantrekkelijkheid 
van ons gebied en ondersteuning en 
zelfredzaamheid van onze inwoners 

Om de ambities voor de regio waar te maken, zetten 
wij ons ook in voor een doorontwikkeling van onze 
eigen GRD organisatie én leveren onze bijdrage aan 
de ontwikkeling van het organisatienetwerk 
Drechtsteden. Wij zijn scherp op de financiële kaders 
en vinden het belangrijk aanspreekbaar te zijn op 
onze inzet en behaalde resultaten. Transparantie in 
ons handelen en actieve informatie zijn uitgangspunt. 
Maar tegelijkertijd pakken we de ons gegeven en 
gegunde ruimte om op onze manier invulling te 
geven aan de opdracht. 

Wij leggen met dit Uitvoeringsprogramma ons 
pakket aan activiteiten en middelen neer 
waarmee wij de komende vier Jaar willen 
werken aan deze regio. Ook geven wij inzicht in 
de zaken die verder binnen dit netwerk worden 
uitgevoerd, die niet onder verantwoordelijkheid 
vallen van ons bestuur, maar die in 
'meervoudig lokale samenwerking tussen de 
zes gemeenten uitgevoerd worden. 
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Onze opdracht 
De Drechtraad heeft met het vaststellen van het 
document Contouren Raadsprogramma Drechtraad 
2014-2018 de kaders geformuleerd voor een breed 
gedragen en realistisch uitvoeringsprogramma. Het 
is aan ons bestuur dit uitvoeringsprogramma op te 
pakken en uit te voeren. 

Het Drechtstedenbestuur onderschrijft de drie 
ambities van de Drechtraad en herkent in de negen 
speerpunten een passende koers voor de komende 
bestuursperiode. In dit document schetsen wij de 
wijze waarop wij invulling willen geven aan de ons 
gegeven opdracht 

De raad heeft aangegeven WAT bereikt moet 
worden voor onze regio. Het is aan ons bestuur om 
aan te geven HOE we dat gaan doen en wat we 
daarvoor nodig hebben. En, evenzo belangrijk, hoe 
we sturen op onze inzet en op de effectiviteit van de 
door ons gekozen activiteiten. 

In de volgende hoofdstukken schetsen we de door 
ons voorgestelde aanpak. Zoveel mogelijk in 
concrete activiteiten en met concrete, meetbare 
resultaten. 

Wij werken als Drechtstedenbestuur binnen de 
bevoegdheden r je door de Drechtraad en de 
gemeenten aan ons zijn gegeven. We 
verantwoorden ons over onze inspanningen en de 
resultaten daarvan. Naast de activiteiten die onder 
de vlag van de GRD worden uitgevoerd, wordt 
binnen dit netwerk nog veel meer gedaan, in de 
samenwerking tussen de gemeenten onderling en 
met partners. Daar waar relevant is daarover wel 
informatie opgenomen in dit document en wordt 
inzicht gegeven in de middelen die daarvoor 
'meervoudig lokaal' worden ingezet. Het DSB draagt 
hierin geen formele verantwoordelijkheid maar voelt 
zich, net als de Drechtraad, betrokken bij alles wat in 
het netwerk gebeurt en hecht er waarde aan een 
breder beeld te schetsen in cft document. Alleen 
samen bereiken we immers de echte resultaten. 

Wij zien dit uitvoeringsprogramma als ons bod aan 
de Drechtraad. Op basis waarvan we afspraken 
maken en verantwoording afleggen. Waarin we 
duidelijk maken waar rollen en bevoegdheden liggen 
en we vooraf duidelijk verwachtingen afstemmen. 
Dit uitvoeringsprogramma vertalen wij jaarlijks in de 
begroting van de GRD, waarin meer op detail 
activiteiten en middelen worden vastgelegd. 

In de bestuursrapportages en de Jaarstukken zal 
ons bestuur verslag doen van de resultaten en van 
eventuele afwijkingen op de geplande inzet. De raad 
mag van ons verwachten dat wij binnen de opdracht 
die ons is gegeven bijsturen waar dat nodig is. De 
Drechtraad op zijn beurt, zal de kaders kunnen of 
moeten bijstellen als daartoe aanleiding is. 
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De Drechtraad heeft drie ambities 
geformuleerd voor de periode 2014-2018. 
Deze ambities vormen de opdracht aan ons 
Drechtstedenbestuur en zijn uitgewerkt 
binnen negen speerpunten die de raad heeft 
benoemd. 

Ambities van de Drechtraad als basis 
De basis voor onze hele aanpak vloeit voort uit 
het contourenprogramma van de Drechtraad. 
Deze aanpak hebben wij conform dit programma 
uitgewerkt. Daarover vooraf een tweetal 
opmerkingen: Ten eerste werken wij in onze 
aanpak niet alles uit in een 4-jarig uitvoeringsplan. 
Wij pretenderen niet te weten welke concrete 
acties in 2018 het meest bijdragen aan het 
behalen van onze doelstellingen. De richting van 
onze inzet leggen wij duidelijk vast, maar wij zijn 
van mening dat ook flexibiliteit nodig is om het 
beste resultaat te kunnen bereiken. Juist dan 
kunnen we optimaal profiteren van kansen. 

De kaderstelling van de Drechtraad op het terrein 
van het wat de ambities en doelstellingen, 
beschouwen wij als niet vrijblijvend. Tegelijkertijd 
willen wij aangeven dat er ook ten aanzien van 
de benodigde middelen geen vrijblijvendheid kan 
zijn. Wij zullen daarom bij onze activiteiten 
concreet aangeven welke middelen noodzakelijk 
zijn om die op goede wijze te kunnen uitvoeren. 

Integraliteit en het hoogste rendement 
Zichtbaar en voelbaar is de sterke verbinding 
tussen de drie domeinen economie, fysiek en 
sociaal. Omwille van het overzicht en de 
leesbaarheid presenteren wij u onze activiteiten 
per domein. De domeinen zijn echter sterk met 
elkaar verbonden en overlappen elkaar. Wij 
benaderen onze opgave daarom ook integraal. 
Iedere ambitie heeft eigen activiteiten die zoveel 
als mogelijk ook een versterking bieden aan de 
andere ambities. Wij gaan voor die inspanningen 
met het hoogste rendement op onze ambities. 

leder heeft een eigen rol, samen behalen we 
resultaat 
Taken en bevoegdheden zijn verdeeld over alle 
deelnemers en partners van ons netwerk. Daar 
waar van toepassing leest u in dit document ook 
over activiteiten die niet onder 
verantwoordelijkheid van ons bestuur en/of onze 
Drechtraad worden uitgevoerd maar die wel 
bijdragen aan de gezamenlijke ambities van ons 
netwerk. Met elkaar behalen echte resultaten als 
we, met respect voor ieders rol, sturen op 
integraliteit en samen waken voor te veel 
versnippering. 

Monitoring van inzet, activiteiten en resultaten 
Ons bestuur heeft de ambities van de Drechtraad 
in de volgende hoofdstukken uitgewerkt in een 
uitvoeringsprogramma, dat jaarlijks in detail 
uitgewerkt zal worden naar de begroting c.q. het 
werkprogramma 

Ais bijlage is opgenomen een door het 
Onderzoekcentrum Drechtsteden opgestelde 
aanzet voor het monitoren van het raads- en 
uitvoeringsprogramma met daarin een compact 
integraal en samenhangend pakket aan 
meetinstrumenten om het rMJP te monitoren. Dit 
pakket moet de raad voldoende informatie bieden 
om te kunnen oordelen of de goede koers 
gevaren wordt Integraal, omdat de ambities die 
de raad schetst onderling samenhangen en 
activiteiten op het ene terrein ook van invloed zijn 
op het andere terrein. Samenhangend, omdat het 
van belang is niet alleen te kijken naar te 
bereiken resultaten, maar ook naar de inzet en 
activiteiten, de omgeving en de context. 

De uitwerking van de verschillende onderdelen 
en de presentatie hiervan vindt plaats op een 
later moment, zodra er een definitief 
meerjarenprogramma door de raad is vastgesteld. 
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De door de Drechtraad vastgestelde ambities: 

Zorg en (zelfRedzaamheid van 

De Drechtsteden wilen inwoners in 
staat stelen sociaal en 
economisch zefredzaam te zjn. 
De eigen kracht van de burger en 
z|n netwerk staat centraal. De 
nadruk verschuift van het 
wegnemen van beperkingen die 
mensen ondervinden, naar wat 
mensen nog wei kunnen, zowel als 
het gaat om werk en inkomen als 
om zorg en ondersteuning. 
Gemeenten krjgen in het kader 
van de 'drie decentralisaties' (drie 
D's) met ingang van 1 januari 2015 
meer taken en 
veranrwoorde^kheden op het 
gebied van werk en inkomen, 
maatschappen ke ondersteuning 
en jeugdzorg. 
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Hoofdstuk 1 

Versterken van onze economische kracht, 
op duurzame wijze 

Wij willen de maritieme topregio van Nederland 
zijn. Wij gaan in deze sector de ondernemers 
faciliteren en daar waar mogelijk de economische 
groei aanjagen. Ondernemers zijn immers de 
motor van de economie. Zij vormen de basis voor 
het verdienvermogen van de regio en zij creëren 
banen. Onze inzet op de vraagkant van de 
arbeidsmarkt richt zich op het creëren van het 
beste ondernemersklimaat voor de huidige en 
nieuwe bedrijven 

Ook de inzet op de aanbodkant van de 
arbeidsmarkt, zorg voor de kwaliteit en kwantiteit 
van het beschikbare personeel, heeft de focus 
maritiem. Samen met het onderwijs en de huidige 
en nieuwe ondernemers laten we vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt optimaal op elkaar 
aansluiten. 

Aantrekken bedrijven en vergroten 
werkgelegenheid en Aantrekkelijk 
Vestigingsklimaat 
Door als regio expliciet te kiezen voor focus op 
de maritieme sector en daar de krachten te 
bundelen kunnen wij echt verschil maken. Door 
in te zetten op de Maritiem Topregio zijn wij 
onderscheidend: internationaal, in Nederland en 

ten opzichte van de omringende regio's. 

Concreet betekent dit dat we al onze 
economische activiteiten op regionaal niveau 
gaan richten op het verbeteren van het 
vestigings- en ondernemersklimaat voor deze 
sector. Tussen de activiteiten, die nodig zijn om 
de speerpunten 'aantrekkelijk vestigingsklimaat' 
en 'aantrekken bedrijven en vergroten 
werkgelegenheid' van het contourenprogramma 
van de Drechtraad goed uit te voeren, bestaat 
een grote samenhang. Daarom werken wij deze 
hieronder integraal uit. 

Nieuwe bedrijven aantrekken 
Om als regio aantrekkelijk te kunnen zijn voor 
nieuwe bedrijven is een herkenbaar profiel 
noodzakelijk. Een duidelijk economisch profiel 
van een regio werkt als een vliegwiel Het trekt 
niet alleen nieuwe ondernemers aan, maar ook 
kennisinstellingen, scholen en inwoners, die 
elkaar vervolgens weer versterken. 

Om deze reden geven wij deze bestuursperiode 
allereerst vorm aan een herkenbaar economisch 
profiel van onze regio en zorgen we dat dit profiel 
extern beter bekend en herkend wordt. Dit doen 
wij langs een aantal wegen: de 
promotieactiviteiten van de nieuwe stichting Deal!, 
via het samenwerkingsverband Maritime Delta en 
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onze inzet in bovenregionale netwerken zoals 
Deltri, de Zuidvleugel en de Zuid-Westelijke Delta. 

Vervolgens gaan wij bedrijven die een (nieuwe) 
locatie zoeken, zowel van binnen als van buiten 
de regio optimaal faciliteren. Voor 
ondernemingen (en de inwoners die daar 
werken) zijn de gemeentegrenzen van onze regio 
vaak nauwelijks relevant. Wij kiezen er daarom 
voor om ondernemers centraal te stellen bij hun 
vestigingswensen. In deze bestuursperiode 
zullen wij op dit terrein grensontkennend werken. 
Dit bereiken wij door het lokale en regionale 
accountmanagement als ware het een 
organisatie te laten functioneren. Via de nieuwe 
regionale unit trekken wij daadwerkelijk nieuwe 
bedrijven naar de regio. Volgens de huidige 
afspraken met DEAL! betekent dit dat er binnen 
twee jaar 2015 minimaal 400 nieuwe 
arbeidsplaatsen gecreëerd zijn. Voor de periode 
hierna doen wij een voorstel waarin staat 
aangegeven hoe wij verder gaan met de Stichting 
DEAL!. 

Omdat in de praktijk blijkt dat de vestiging van 
een bedrijf soms net een klein laatste zetje nodig 
heeft zijn wij voornemens een acquisitiefonds in 
te stellen waaruit deze laatste zetjes kunnen 
worden gefinancierd In het voorstel hiertoe 
worden met de Drechtraad afspraken gemaakt 
over de omvang en spelregels van dit fonds. 

Focus ligt voor wat betreft het aantrekken van 
nieuwe bedrijven op de maritieme sector. We 
zetten daarbij ook in op innovatie en 
duurzaamheid in deze sector. Innovatie in 
duurzaamheid is vaak universeel en versterkt zo 
in de breedte onze (internationale) 
concurrentiepositie. Deze focus neemt niet weg 
dat wij iedere nieuwe ondernemer met evenveel 
plezier welkom heten in deze regio. 

Investeringen in kennis en kapitaal naar de regio 
halen 
Niet alleen de versterking van het economisch 
profiel vraagt om het optrekken in strategische 
netwerken op (bovenregionaal niveau. Ook de 
kansen voor het naar de regio halen van 
investeringen, bijvoorbeeld in de vorm van 
maritieme innovatie projecten, showcases en 
cross-overs, doen zich juist op dat niveau voor. 
Zo worden in Den Haag de miljoenen over de 
topsectoren (o.a. Water) verdeeld en gaat het in 
Europa zelfs om miljarden, bijvoorbeeld via het 
Horizon 2020 programma dat is gericht op het 
vergroten van de concurrentiepositie door 
onderzoek en innovatie. 

Om deze investeringen naar de regio te halen 
organiseren wij op bovenregionaal niveau 
enerzijds de investeringenlobby richting Europa 
en Den Haag Anderzijds gaan wij dat doen 
middels deelname aan allianties zoals onder 
meer de Economische Programmaraad 

Zuidvleugel, Innovation Quarter, Maritieme Delta, 
Deltri en de Strategie Board Delta Region (Zuid-
West Nederland), vla deze allianties faciliteren 
wij tegelijkertijd de verbinding van het 
bedrijfsleven met kennis- en onderwijsinstellingen 
buiten de regio. 

Voor wat betreft de activiteiten op het terrein van 
economie wordt hier de meeste flexibiliteit bij de 
uitvoering gevraagd. Wij onderschrijven volledig 
de randvoorwaarde uit het contourenprogramma 
van de Drechtraad dat we moeten organiseren 
dat de Drechtsteden aan de genoemde 
bovenregionale tafels namens 270 duizend 
inwoners spreken. Maar voor succes is meer 
nodig. De bereidheid tot investeren door andere 
partijen gaat in deze tijd altijd gepaard met 
snelheid en de cofinancieringvraag. Ook partijen 
als het Rijk en de Provincie zijn niet langer in 
staat/bereid om zelfstandig projecten te 
financieren. Om voor andere een serieuze 
samenwerkingspartner te kunnen zijn en de 
kansen daadwerkelijk te kunnen pakken vragen 
wij daarom vooraf de middelen die nodig zijn om 
maritieme investeringsprojecten naar onze regio 
te halen. Concreet willen wij een fonds van 1 
miljoen euro. Onze ambitie bij het benutten van 
kansen is om een multiplier van meer dan 5 op 
onze eigen investering te realiseren Wij zullen 
de concrete investeringsprojecten aan de 
Drechtraad voorleggen alvorens uitgaven uit dit 
fonds te doen. 

Ontwikkelen en herstructureren van 
bedrijfslocaties 
Uit onderzoek blijkt dat werkgelegenheid zich in 
toenemende mate concentreert op 
bedrijventerreinen en in de centra van 
gemeenten. Voor de Drechtsteden betekent drt 
dat er ten behoeve van de versterking van het 
ondernemersklimaat geïnvesteerd moet worden 
in de kern van (winkelcentra en de kwaliteit van 
de bedrijventerreinen (herstructureringsopgave 
van 240 hectare). Investeren in de lokale kernen 
blijft primair de taak van de gemeenten. Het 
Drechtstedenbestuur zal zelfstandig ook geen 
bedrijventerreinen ontwikkelen of herstructureren. 
Initiatieven vanuit de markt zijn leidend voor onze 
inspanning. Ook hier focust onze aanpak op de 
maritieme sector. Wij faciliteren de komende 
bestuursperiode actief dat op basis van privaat 
initiatief 5 maritieme bedrijventerreinen tot 
(her)ontwikkeling komen. 

Tegelijkertijd zal ROM-D de komende 
bestuursperiode doorgaan met de ontwikkeling 
van de 3 projecten die thans in de portefeuille 

zitten: 't Plaatje (Sliedrecht), GenieZ-Citadelterrein 
(Hendrik-ldo-Ambacht) en Dordtse Kil III 
(Dordrecht). De insteek om voor de ontwikkeling 
van bedrijventerreinen te kiezen voor een meer 
faciliterende rol en als basis uit te gaan van 
initiatieven vanuit het bedrijfsleven zelf, houdt in 
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dat wij ook moeten bewerkstelligen dat ROM-D 
hier optimaal aan kan bijdragen. 

Ten slotte blijven wij het staande regionale beleid 
op het terrein van bedrijfslocaties 
(bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel) 
monitoren en, indien nodig, voorstellen voor 
aanpassing doen. 

Ondernemersgerichte dienstverlening binnen de 
Drechtsteden 
Vanuit het besef dat we de economische agenda 
voor een belangrijk deel zullen moeten uitvoeren 
met ondernemers, gaan wij niet alleen periodiek 
met hen in overleg maar stellen we ook een 
gezamenlijke agenda op. In algemene zin leidt dit 
tot versterking van het netwerk maar onderdeel 
van deze agenda zijn ook duidelijke afspraken 
over wie wat wanneer gaat doen om deze 
agenda te realiseren. 

Uit het traject rond de detatlhandelsvisie is vanuit 
de ondernemers de behoefte aan een regionaal 
platform detailhandel naar voren gebracht. Hierin 
komen alle betrokken partijen bij elkaar om het 
regionale beleid te toetsen en eventueel aan te 
passen aan marktontwikkelingen. Gezien de druk 
op deze sector gaan wij deze wens faciliteren. 

Om de effectiviteit van de inzet op het terrein van 
promotie en acquisitie te maximaliseren zijn 
aanpassingen in onze dienstverlening nodig. De 
regeldruk die geldt voor ondernemers is primair 
een lokale aangelegenheid. Regionaal zullen wij, 

in een coördinerende rol, wel de rode loper 
uitrollen voor het bedrijfsleven. Dat houdt ten 
eerste in dat de werkprocessen van Deal! en het 
lokaal accountmanagement verbonden en 
geoptimaliseerd worden. Tegelijkertijd willen wij 

dat zittende en nieuwe ondernemers, via één 

aanspreekpunt, snel en efficiënt duidelijkheid 
gaan krijgen over de mogelijkheden van een 
initiatief. Lokale regels mogen verschillen, maar 
wij bewerkstelligen dat iedere ondernemer 
binnen dezelfde termijn een duidelijk antwoord 
krijgt. Deze termijnen zullen bij wijze van pilot als 
eerste gelden voor initiatieven vanuit de 
maritieme sector. Uiteraard zullen wij vervolgens 
zo spoedig mogelijk de rode loper uitrollen voor 
alle ondernemers. 

Wij willen de ondernemers ondersteunen bij het 
vervullen van de vacatures die in de 
maritieme/technische sector (blijven) openstaan. 
We werken aan die ene werkgeversbenadering 
van het bedrijfsleven voor mensen die een 
uitkering hebben. Het toegankelijk maken van 
CV's zal worden uitgebreid, zodat het bestand 
van het UWV, SDD en Drechtwerk richting de 
ondernemers optimaal ontsloten worden. In die 
ondersteuning zullen we blijvend het 
urgentiebesef bij de werkgevers onder de 

aandacht brengen om banen in te vullen met 
mensen met een beperking. 

Innovatie en verduurzamen economie 
In een verbindende en stimulerende rol zullen wij 
er voor zorgen dat het bedrijfsleven weet heeft 
van de beschikbare fondsen die zij mogelijk voor 
de realisatie van hun innovatieprojecten kunnen 
inzetten. Anderzijds bieden wij bedrijven de 
mogelijkheid om te assisteren bij het doen van 
aanvragen voor subsidies bij andere overheden, 
waaronder Europa. 

Om de innovatiekracht van het bedrijfsleven echt 
te versterken overwegen wij deelname aan het 
participatiefonds Innovation Quarter. Dit fonds is 
specifiek bedoeld voor innovatieve bedrijven. Wij 
starten het gesprek met werkgevers in de regio 
op en gaan na welke meerwaarde zij in dit fonds 
zien en/of welke bijdrage zij zouden willen 
leveren. Het fonds heeft thans een omvang van 
28 miljoen euro maar zal naar verwachting 
binnen een paar jaar groeien naar ongeveer 
honderd miljoen euro. 

De opdracht om de economie 'op duurzame 
wijze' te versterken geven wij ten slotte invulling 
door tegelijk met de (lobby)activiteiten op het 
terrein van de maritieme sector (LNG) ook de 
mogelijkheden te bezien van de zich snel 
ontwikkelende biobased sector in Zuid-West 
Nederland. Deze sector heeft groeipotentie. 
Daarnaast zien we kansen voor de circulaire 
economie als geheel. Wij brengen daarom eerst 
in kaart welke relevante stromen van afval- en 
grondstoffen er in de regio omgaan en welke 
bedrijven ambities hebben. Op basis hiervan 
kunnen dan de kansen onderzocht worden om te 
komen tot koppeling van die ambities aan 
(Europese) subsidies en ambities van 
bovenregionale partners, zoals de strategie board 
Delta Region en de biobased Delta Als wij er in 
slagen die potentie te realiseren levert dat 
tegelijkertijd een bijdrage aan de versterking van 
de economische basis van de regio. 

Aansluiting onderwijs en bedrijfsleven 
In de Drechtsteden is er een mismatch tussen 
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Die leidt 
onder meer tot de realiteit dat er enerzijds sprake 
is van (een oplopende) werkeloosheid, terwijl er 
anderzijds (technische) vacatures zijn die niet of 
moeilijk opgevuld kunnen worden. De verbetering 
van aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven 
vraagt actie aan beide kanten van deze markt. 
Onze invulling van de speerpunten Aantrekkelijk 
vestigingsklimaat en Gezamenlijke Acquisitie 
Bedrijven en Regionale promotie richten zich op 
de noodzakelijke verbeteringen (vergroting) van 
de vraagkant van de arbeidsmarkt. 

De activiteiten onder dit speerpunt richten zich 
daarmee primair op de opgaven aan de 
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aanbodkant van de arbeidsmarkt: verbeteren en 
mobiliseren. Wij zullen de uitvoering deels 
beleggen binnen de eigen organisaties en deels 
bij externe partijen, zoals de Maritime Delta, 
Innovation Quarter. Voor wat betreft de opgave 
om meer aandacht te krijgen voor techniek in het 
onderwijs in de Drechtsteden sluiten wij aan bij 
de afspraken die gemaakt zijn in het 
Techniekpact. Dit betekent dat wij er voor gaan 
zorgen dat meer leerlingen kiezen voor een 
techniekopleiding, afgestudeerden met een 
technisch diploma daadwerkelijk aan de stag 
gaan in een technische baan en dat mensen die 
werken in de techniek behouden blijven voor de 
techniek wanneer ontslag dreigt of ze nu al met 
een technische opleiding langs de kant staan. 

De potentie van onze inwoners benutten 
Om in de hete regio te komen tot een optimale 
aansluiting van school naar werk, werk naar werk 
en uitkering naar werk ontwikkelen wij het Dordts 
regionale programma "Dordt werkt!" door naar 
een volledig regionaal arbeidsmarktprogramma: 
"Drechtsteden Werkt!" Hierdoor kan de 
samenhang tussen de activiteiten aan de vraag-
en aanbodkant van de arbeidsmarkt verder 
worden bevorderd. Tegelijkertijd zij n wij, ais 
samenwerkende gemeenten, een betere 
gesprekspartner voor werkgevers, 
onderwijsinstellingen en andere instellingen. 

De uitgangspunten om, in samenwerking met het 
bedrijfsleven en onderwijsinstellingen, aan te 
sluiten op de vraag van het bedrijfsleven en het 
talent van de mensen en deze centraal te stellen, 
blijven onveranderd. In Drechtsteden Werkt! 
worden een aantal activiteiten gecontinueerd: 

• Het werven van fondsen en uitlokken 
van private investeringen (o.a. regionale 
sectorplannen, ESF, Jeugdwerkloosheid, 
Techniekpact) 

• Verzamelen van strategische cijfers en 
feiten 

• Ondersteunen van crosssectorale 
maritieme innovaties tussen bedrijven, 
kennis- en onderwijsinstellingen 

• Strategische partners in positie brengen 
gericht op de volgende outcome: 

o SDD/Drechtwerk/UWV: 500 
plekken (stage/werk per jaar 

o Beroepsonderwijs: realiseren 
arbeidsmarktgerichte 
opleidingen op WO, HBO en 
MBO niveau 

o Gemeenten: realiseren van 
1200 Ieerwerkplekken 

o Sectorplannen: realiseren van 
werk naar werk trajecten en 
opleidingsplekken 

o Partners actieplan 
Jeugdwerkeloosheid: realiseren 
van kansen voor 1000 jongeren 

In aanvulling op het bestaande programma 
worden aan het nieuwe regionale programma de 
volgende ambities toegevoegd: 

• Realiseren van verbindingen naar lokaal 
bedrijfsleven en onderwijs 

• Opschalen van de sectorplannen naar 
regionaal voor de branches maritiem, 
bouw en infra, transport en logistiek, 
Detail en Handel, Zorg en Welzijn. 

• Intensivering activiteiten gericht op 
inactieven zoals Jeugd en Jongeren en 
impuls onderkant arbeidsmarkt 

• Bestaande initiatieven zoals 
Techniekdock, de vakmansroute en de 
techniekroute en het centrum voor 
innovatief vakmanschap (CIV) worden 
niet alleen voortgezet maar ook 
uitgebreid. 

• Ontwikkelen lange termijnstrategie HBO 
en MBO beroepsonderwijs en; 

• Partijen vervolgens uit te dagen om 
concrete initiatieven te nemen in onze 
regio 

Versterken van kwaliteit, omvang en intensiteit 
van het netwerk in de maritieme sector en 
aanverwante branches 
Hoewel de kern van de maritieme sector in de 
Drechtsteden is gevestigd, strekt het maritieme 
netwerk zich uit van Rotterdam tot Gorinchem. 
Randvoorwaarde voor succes van het 
arbeidsmarktbeleid is dat alle partijen in dit 
netwerk, en dan met name het bedrijfsleven, zich 
breed committeren aan de opgaven en bereid 
zijn mee te werken aan de uitvoering. Dit vraagt 
een bovenregionale inzet. Om deze reden zal de 
participatie in de Maritieme Delta geïntensiveerd 
en uitgebreid worden. Dit houdt in dat er op het 
niveau van de Zuidvleugel door bedrijven, 
onderwijs en overheid ingezet wordt op het 
bevorderen van de innovatiekracht van het 
martieme MKB, het gezamenlijk vormgeven en 
afstemmen van maritiem onderwijsaanbod, het 
veiligstellen van voldoende talent voor de sector 
(bijv. werk-naar-werk trajecten en zij-instromen) 
en de branding van de sector. 

Tegelijkertijd zullen wij op het terrein van de 
aansluiting onderwijs en bedrijfsleven uitvoering 
geven aan de afspraken die met Rotterdam over 
het maritieme cluster zijn gemaakt, te weten: 
1. Opstellen gezamenlijk portfolio 

2. In beeld brengen van bestaande fondsen 
en beschikbare financiering 

3. Uitvoeren van actielijnen op het vlak 
onderwijs & arbeidsmarkt en innovatie & 
ontwikkeling 

4. Opstellen gezamenlijke 
onderzoeksagenda 

Tenslotte willen wij ook, met de sector, zorgen 
dat alle afstudeerders in de maritieme techniek, 
ook ver buiten de Drechtsteden, persoonlijk 

Samen Stad aa i het Water 13 
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contact krijgen met de maritieme sector. Hiermee 
hopen wij niet alleen nieuw talent aan de sector 
te binden maar ook aan deze regio. 

Invoering leren/werken 2.0 
De opname van schoolverlaters door de 
arbeidsmarkt gaan wij verbeteren door te 
bevorderen dat (lokale) bedrijven intensief 
betrokken zijn bij het formuleren van gewenste 
kwaliteiten van schoolverlaters (kennis, 
vaardigheden, houding & gedrag, competenties). 
Dit wordt versterkt door combinaties van leren 
met echt werken te realiseren zodat er ook een 
logische, natuurlijke toeleiding van scholieren 
naar bedrijven ontstaat en leerlingen weten wat 
het werk is. Tenslotte bevorderen wij dat er 
steeds meer echt doorlopende leerlijnen komen, 
zodat de schakelmomenten tussen 

lager/voortgezet/beroeps- en WO-onderwijs 
steeds soepeler verlopen. Ook gaan wij scholen 
actief opzoeken en in verbinding brengen met het 
bedrijfsleven. Het organiseren en versterken van 
de sector vraagt een actieve ondersteuning door 
onze regio. 

Regionaal meer bevoegdheden op het terrein 
van beroepsonderwijs 
De nieuwe ambities van de Drechtraad en het 
DSB op het terrein van beroepsonderwijs vragen 
om een versterkte regionale 
verantwoordelijkheid. Wij zullen daarom bij de 
eerstvolgende herziening van de 
Gemeenschappelijke Regeling een voorstel voor 
het benoemen van de benodigde overdracht van 
deze bevoegdheden voorleggen. 

MIDDELEN 

Versterken van onze economische kracht, op duurzame wijze 

Benodigd budget tfv werkprogramma Overige financiering 

GBO | U * » I llhunc: ' 

2015 

Struct 

2016 

Skiet 

2015 

>;.y. 

Investeringen in kennis en kapitaal 
naar de regio halen « 43.125 £ 1 000 000 €43.125 € 0 £43.125 C O «43.125 c o 
Ontwikkelen en herstructureren van 
bedrijfslocaties 

C 37.000 «50.000 €37.000 c a €37 .0001 € 0 €37.000 € 0 

Ondernemersgericht 
dienstverlening €46.250 €22.500 C 46 250 €2.500 £46 2 5 0 € 0 €46.250 C O 

• 
Stimuleren innovatie 

€83.500 C O £33 500 C O €83 . 5 0 0 € • €83.500 € 0 

• 
Nieuwe bedrijven aantrekken 

€20 625 £ 156.250 £20.625 € 0 €20 . 6 2 5 C O €20.625 c o 

T o t a a l € 230.500 €1 228.750 € 2 » 5 0 0 £ 2 5 0 0 € 2 3 0 5 0 0 CO €230.500 € 0 « 0 co co 

Versterken kwaliteit, omvang en 
intensiteit van het netwerk €55.000 € 55.000 €55 . 0 0 0 C 55.000 
Snel en goed vervuilen vacatures en 
invoeren werken-leren ZO 

€ 670.000 £670.000 €670 .000 « 670.000 

Totaal r r r - « 0 « 0 « 0 £0 
TOTAAL KOST EM 1 w1'v'•<!••'•• 'tf»'"H' co co eo co 

v> het Wat© 
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Hoofdstuk 2 

Aantrekkelijker maken van ons gebied 

In welvarende regio's is het goed leven. Het zijn 
regio's met een sterke economie en met een 
aantrekkelijk leefklimaat. Beide zijn met elkaar 
verbonden. Dit zijn ook de regio's die nieuwe 
mensen, bedrijven en kapitaal aantrekken waardoor 
nieuwe welvaart wordt gemaakt. Daarom wil de 
Drechtraad dat we ons gebied aantrekkelijker 
maken voor bestaande en nieuwe bewoners, 
ondernemers en investeerders. Aantrekkelijke 
regio's zijn goed bereikbaar, liggen in een mooie 
woonomgeving, zijn gezond en veilig, en hebben 
goede voorzieningen als onderwijs en cultuur. 

Het raadsprogramma signaleert terecht dat een 
aantrekkelijke regio in balans is. We moeten lokaal 
en regionaal aan de stag om de trend dat er meer 
inwoners vertrekken dan er zich vestigen te keren. 
Daar komt nog bij dat vooral jongeren en hoger 
opgeleiden de afgelopen jaren zijn vertrokken. 
Tegelijk zien we dat de ons omringende steden wel 
blijven groeien en dat zij deze groepen aantrekken. 
We zetten ons dan ook in om als Drechtsteden 
aantrekkelijk te blijven voor al die verschillende 
bevolkingsgroepen. 

Inzet op bereikbaarheid van de regio 
Het raadspr ogramma zet in op een uitstekende 
bereikbaarheid en formuleert daarop ambities. We 
hebben een gunstige uitgangspositie: De 
snelwegen A15 en A16 en de spoorlijn Rotterdam-
Breda/Roosendaal zorgen voor een uitstekende 
aanhaking op het nationale wegen- en 
spoorwegennet en we zijn dooraderd met 
uitstekende waterwegen. De interactie tussen 
steden blijft groeien met ais gevolg dat het gebruik 
van met name weg en spoor toeneemt 
De gunstige uitgangspositie wiWen we behouden en 
waar nodig versterken. Over de weg staat de A15 
onder druk wegens een capaciteitstekort. De A16 
heeft over 10 jaar een capaciteitsprobleem. Op het 
spoor zijn de bediening van station Dordrecht met 
intercity's naar Breda en de vele goederentreinen 
met gevaarlijke stoffen actueel. 

Spooragenda Drechtsteden 
Voor het spoor gaat onze korte termijn prioriteit uit 
naar het in stand houden van een intercity via 
Dordrecht naar Breda. De huidige intercity zal eind 
2015 naar verwachting over de HSL om Dordrecht 
heen gaan rijden. Voor de korte termijn betekent dit 
dat we de regionale lobbykracht inzetten om te 
zorgen dat als eind 2015 de huidige intercity 
Dordrecht-Breda over de HSL gaat rijden, er een 
acceptabel alternatief tussen Dordrecht en Breda 
rijdt. 

We signaleren tegeli^ dat het essentieel is om een 
eigen visie en agenda op de dóórontwikkeling van 
het spoorverkeer in de Drechtsteden te hebben. 

Samen Stad aan het Water 15 
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Deze moet duidelijk maken wat we aan 
treinverbindingen en dienstregelingkwalitett nodig 
hebben om goed bereikbaar te blijven. Daarom 
stellen we een Spooragenda Drechtsteden op 
waarin we dit uitzoeken, neerleggen en voorzien 
van een realisatiestrategie. Met deze agenda 
beïnvloeden we vervolgens rijks- en provinciale 
agenda's ten aanzien van het reizigersverkeer 
over het spoor. 

A15 en A16, robuust en duurzaam bereikbaar 
De A15 en de A16 zijn slagaders van onze 
economie. Deze snelwegen vragen continue 
aandacht. Op de korte termijn richten we ons op 
verbetering van de bereikbaarheid door relatief 
kleine maatregelen. Met behulp van regionale 
kracht maken we afspraken met rijk en provincie 
over het realiseren van de Quick Wins A15 
(spitsstroken tussen N3 en Sliedrecht Oost) en 
over aanpak van de Sandelingenknoop A16 
(aanpassen van de noordelijke toerit op de Al 6). 
De daadwerkelijke uitvoering gebeurt lokaal. 
Daarbij verwachten we dat voor de uitvoering 
door het rijk gevraagd wordt om (een mate van) 
cofinanciering. Deze vraag gaan we niet uit de 
weg. 

We realiseren ons tegelijk dat uitbreiding van 
asfalt niet de enige weg kan zijn. De Drechtraad 
focust terecht op duurzame ontwikkeling van 
bereikbaarheid. Daarom willen we onderzoeken 
of we ons bestaande programma Duurzame 
Bereikbaarheid ook na 2014 voort kunnen zetten 
en of we daar extra op moeten inzetten. Met het 
regionale bedrijfsleven maken we in dit 
programma afspraken over minder en schonere 
vormen van verkeer (woon-werk) en van 
vrachtvervoer. Het project Lean and Green, dat 
werkt aan schoner en efficiënter logistiek 
transport is daarom daarvan een onderdeel. 
Deze aanpak past uitstekend bij de wens van de 
raad om te werken vanuit de initiatieven en de 
kracht van de partners in de samenleving. We 
stimuleren en faciliteren dit door de beschikbare 
middelen op kansrijke initiatieven in te zetten. 

We stellen vast dat het raadsprogramma groot 
belang hecht aan meer doorstroming op de 
snelwegen, minder milieuoverlast en meer 
duurzaamheid. Als we A15 en A16 robuust en 
duurzaam bereikbaar willen maken vraagt dit om 
gecoördineerde acties voor de korte en lange 
termijn. Daarom stellen we een ambitiedocument 
'A15 en A16 Robuust en duurzaam Bereikbaar' 
op. Hierin zetten we onze doelen neer en de 
wijze waarop we deze denken te realiseren. 
Vanzelfsprekend willen we dat de ambitie een 
gedeelde ambitie is, dus ook van onze partners, 
waaronder rijk, provincie, bewoners, bedrijfsleven 
en transporteurs. 

Speciale aandacht geven we aan het continu 
onderhouden van het netwerk rondom nationale 
infrastructuur. Invloed organiseren we 

grotendeels via bovenregionale strategische 
netwerken zoals de provincie, de Zuidvleugel en 
Brabantstad, waar we met de kracht van de 
Drechtsteden in participeren. We investeren 
daarom structureel in een adequate, consistente 
bestuurlijke en ambtelijke inzet op het richten van 
het netwerk op onze belangen. 

Goederenvervoer 
De Drechtsteden zijn de schakel in het 
goederenvervoer tussen de havens van Rotterdam 
en Moerdijk/Antwerpen en met het achterland. Veel 
gaat over de weg, over het spoor (waaronder veel 
gevaarlijke stoffen), en over het water. 
We stellen vast dat het goederenvervoer van grote 
invloed zal zijn of we de gestelde doelen rond 
bereikbaarheid, milieukwaliteit en duurzaamheid 
kunnen halen. 

We gaan onderzoeken, met betrokkenheid van 
andere overheden en de industrie, waar op korte en 
lange termijn de kansen liggen om het 
goederenvervoer met minder milieuoverlast en 
duurzamer te organiseren. Denk bijvoorbeeld aan 
meer gebruik van het water (ieder schip haalt 90 tot 
160 vrachtwagens van de weg). Daarbij sluiten we 
niet bij voorbaat uit dat er nieuwe infrastructuur 
nodig zal zijn (zoals extra buisleidingen, aanleg van 
de A4-zuid, RoBel of LNG-bunkervoorzieningen). 
Altijd geldt dat alternatieven robuust en 
betrouwbaar moeten zijn. De resultaten zetten we 
neer in de Agenda Goederenvervoer Drechtsteden 
met daarin concrete acties van overhad en 
bedrijfsleven. De agenda bepaalt ons handelen 
richting rijk en provincie. 

Regbnaal openbaar vervoer 
Het raadsprogramma heeft als ambitie de kwaliteit 
van het regionale openbaar vervoer per bus en 
waterbus te verbeteren. Dit is belangrijk voor het 
leefklimaat. De provincie is de aanbestedende partij 
van zowel de bus, de waterbus als de 
Merwedelingelijn. De provincie staat voor de 
opgave om met minder geld de kwaliteit van het 
openbaar vervoer ook in onze regio op peil te 
houden. Dit betekent dat we samen als 
Drechtsteden goed moeten weten wat we willen en 
hoe we dat dan via de provincie gerealiseerd 
kunnen krijgen. Inzet van de kracht van de 
Drechtsteden is hier essentieel. 

In 2018 wordt het busvervoer in de Drechtsteden 
opnieuw aanbesteed. Dit is het moment om vanuit 
de Drechtsteden een samenhangend ambitieniveau 
neer te leggen wat betreft ontsluiting van de 
gemeenten, verduurzaming, terugdringing van de 
milieubelasting en invulling van de sociale functie in 
relatie ook tot de WMO. We stellen daarom een 
concreet 'Ambitiedocument Openbaar Vervoer 
Drechtsteden' op met onze samenhangende 
wensen op basis waarvan we de provinciale 
aanbesteding beïnvloeden. 
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De Waterbus is verlengd fietspad, drager van 
identiteit en schakel in het toeristisch aanbod 
(Kinderdijk-Binnenstad-Biesbosch). Tegelijk is de 
opgave de kostendekkingsgraad te verhogen 
naar minimaal 50%. Dit staat op gespannen voet 
met de wens om de waterbus in de avonduren 
langer te laten varen. We zullen de provincie en 
de exploitant uitdagen om met haalbare 
voorstellen daartoe te komen. In eventuele 
onderzoeken daartoe zullen we participeren. 
Tegelijk zullen we ons daarbij inzetten voor 
cofinanciering door partijen die baat hebben bij 
uitbreiding van de dienstregeling, bijvoorbeeld 
ons bedrijfsleven. 
De Merwedelingelijn is een succes en kan 
wellicht nog verder groeien in reizigersaantal. 
Hiervoor geldt ook dat we de provincie en de 
exploitant uitdagen om door innovaties meer 
reizigers te trekken. 
Voor zowel bus, waterbus, als Merwedelingelijn 
betekent dit dat we intensief zullen blijven 
deelnemen in het regionale concessiebeheer. 

Vergroten externe- en waterveiligheid 
Terecht legt het raadsprogramma de focus op 
essentiële veiligheidsvraagstukken in de 
Drechtsteden, namelijk waterveiligheid als gevolg 
van klimaatverandering, zeespiegelstijging en 
verhoogde rivierwaterafvoer, en externe 
veiligheid rondom met name spoorinfrastructuur. 

Externe Veiligheid Spoor 
Het doorgaande spoor Kijfhoek-Moerdijk is een 
veel gebruikt goeder erts poor met een groot 
aandeel gevaarlijke stoffen, dat zorgt voor 
overschrijdingen van de oriënterende waarde van 
het groepsrisico. Met als gevolg dat bewoners en 
bedrijven rond het spoor in Dordrecht en 
Zwijndrecht onvoldoende veilig kunnen wonen en 
werken. Tegelijk zorgt dit er voor dat de gebieden 
rond de stations niet te ontwikkelen zijn zoals we 
graag zouden willen. Met name rondom station 
Dordrecht kan geen aantrekkelijk centrummilieu 
worden gemaakt dat de binnenstad en daarmee 
de Drechtsteden verder versterkt. 

Veel van de acties om het gebied rond het spoor 
veiliger te krijgen kunnen het beste lokaal worden 
opgepakt. Tegelijk weten we dat we de kracht 
van de Drechtsteden in moeten zetten om rijk, 
provincie en partnerregio's te bewegen met ons 
mee te werken aan verbetering van de 
spoorveiligheid. De afgelopen jaren hebben we 
veel geïnvesteerd in het opzetten en 
onderhouden van het strategische netwerk met 
betrokken partners rond de aanpak van 
onveiligheid op het doorgaand spoor. Het is 
essentieel om dit te onderhouden en we blijven 
hierin investeren. 

Deze periode realiseren de betrokken gemeenten 
in overleg met het rijk concreet de 
srjoormaatregelen waarvoor het rijk onlangs 11 
miljoen euro beschikbaar heeft gesteld. 

Als Drechtsteden actualiseren we de Aanpak 
Verbetering Spoorveiligheid Drechtsteden om te 
komen tot definitieve oplossingen voor het 
veiligheidsprobleem. Daarin betrekken we de 
realisatie van de Boog van Meteren in 2022 (tussen 
de Betuweroute en de spoorlijn Utrecht-Den Bosch), 
waarover het rijk onlangs positief heeft besloten, 
evenals de discussie over de verbinding VeZa 
(Zeeland-Antwerpen) tussen de Spoorlijn 
Vlissingen-Bergen op Zoom en de havenspoorlijn in 
Antwerpen. Effect hiervan zal zijn dat treinen niet 
langer via Kijfhoek tussen Vlissingen en Antwerpen 
hoeven rijden. Het einddoel blijft de realisatie van 
een dedicated goederenspoorlijn Kijfhoek-
Antwerpen die om of onder de Drechtsteden loopt, 
waarmee het veiligheidsprobleem duurzaam wordt 
opgelost. 

Concreet hebben we daarnaast te besluiten over 
onze (ook financiële) participatie in het 
bovenregionaal onderzoek naar de noodzaak en 
invulling van een robuuste 
goederenspoorverbinding Rotterdam-Antwerpen. 
Als onderdeel van en meegef inancierd vanuit de 
Europese TEN-T Spoor corridor North-Sea 
Mediterranean. We werken hierin samen met de 
Vlaams Nederlandse Delta over de band van onze 
Deltri-samenwerking met West-Brabant en 
Rotterdam. 

Waterveiligheid 
Het raadsprogramma prioriteert waterveiligheid en 
wil dat alle gebieden gaan en blijven voldoen aan 
de landelijke veiligheidsnormen. Uit het 
Deltaprogramma blijkt dat er met name in de 
Alblasserwaard en op het Eiland van Dordrecht 
maatregelen nodig zijn. De raad heeft nadrukkelijk 
aangegeven dat in deze maatregelen rekening 
moet worden gehouden met cultuurhistorische 
waardevolle gebieden zoals de binnenstad en de 
historische dijklinten. Als bestuur zien wij daarnaast 
de belangrijke kans om de economische kracht en 
kennis van ons bedrijfsleven en kennisinstituten in 
te zetten om te komen tot innovatieve oplossingen. 
De Drechtsteden zijn met alle aanwezige 
karaktereigenschappen de perfecte kandidaat om 
wereldwijd te fungeren als showcase van omgaan 
met hoogwaterprobiematiek en klimaatadaptatie. 

Wij zien een grote lokale verantwoordelijkheid in 
het realiseren van de nodige oplossingen. Tegelijk 
willen we onze regionale kracht gebruiken om onze 
wensen in de uitvoering van het Deltaprogramma te 
realiseren. Dit betekent dat we er vanuit de 
Drechtsteden voor gaan zorgen dat we direct willen 
meebeslissen over besluiten over de uitwerking van 
het Deltaprogramma, en dat deze besluiten recht 
doen aan onze wensen rond cultuurhistorische 
waarden en economische kracht. 

Op korte termijn beïnvloeden we de 
Deltabeslissingen van eind 2014 zodat rijk en 
provincie prioriteit (financieel en wat betreft hun 
deelname aan de uitvoering) leggen bij de opgaven 
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in de Drechtsteden. Dit leggen we zo mogelijk 
vast in MIRT-afspraken met het rijk. Vervolgens 
organiseren we het regionale netwerk van 
bedrijven en instellingen die in onderlinge 
samenwerking betrokken kunnen zijn bij de 
doorontwikkeling van waterveiligheid in de 
Drechtsteden. Omdat we verwachten dat 
hoogwaterproblematiek een Europees probleem 
is en er Europese middelen voor het onderzoek 
en de innovatieve aanpak beschikbaar kunnen 
komen onderzoeken we de meerwaarde van 
agendering in Europa. 

Duurzaamheid voor balans tussen mens, 
milieu en economie 
De Drechtraad ziet duurzaamheid als basis voor 
een toekomstbestendig en gezond leefklimaat en 
economische kracht en aantrekkelijkheid van de 
regio. Duurzaamheid is de langdurige balans 
tussen People (mens), Planet (natuur en milieu) 
en Profit (economie). In uitwerking van het 
raadsprogramma zien we vier lijnen waarlangs 
we hieraan invulling geven: 
• het bedrijfsleven. 
• onze inwoners. 
• verkeer en transport. 
• de gemeentelijke organisaties. 
Sleutelwoorden zijn realisatie met en via 
partners. 

Verduurzamen van de economie 
Onderzoek laat zien dat de productie binnen de 
Drechtsteden in hoge mate afhankelijk is van 
fossiele brand- en grondstoffen. Dat maakt onze 
economie kwetsbaar voor schommelingen in 
aanbod en prijs. Een goede manier om ons te 
verzekeren van grondstoffen is deze in kringloop 
te brengen. Dat vergroot economische veerkracht 
en continuïteit. Omdat duurzaamheid een 
groeimarkt is kan dit bovendien tot extra 
werkgelegenheid leiden. Verduurzaming kan 
door energiebesparing, opwekking van duurzame 
energie, gebruik van natuurlijke grondstoffen voor 
industriële processen (biobased economie) en 
belangrijker nog een circulaire economie met slim 
productontwerp en volledig hergebruik van 
biologische en technische reststoffen. Met name 
technische afvalstoffen als staal en kunststof zijn 
in onze regio in ruimte mate voorhanden. Deze 
ontwikkeling willen we stap voor stap in 
samenwerking met het bedrijfsleven in gang 
zetten. 

Centraal staat dat we sterk houden wat sterk is. 
Onze huidige economische structuur biedt allerlei 
kansen voor verduurzaming in combinatie met 
innovatie. Een Ecorys onderzoek heeft 
uitgewezen dat er voor de Drechtsteden 
bijvoorbeeld goede mogelijkheden bestaan voor 
de vestiging en uitbreiding van biobased 
gerelateerde verduurzaming. Dit gezien de 
ligging, de mogelijkheden van vervoer over water 
en de al aanwezige bedrijvigheid. 

In het kader van het streven om de economie te 
verbreden zien we kansen op het terrein van de 
medische logistiek, zoals ze bij de totstandkoming 
van de stichting DEAL! naar voren zijn gekomen, 
maar ook voor de economie als geheel. 
Wij willen daarom voor de hele regio in 
samenwerking met het bedrijfsleven een nader 
onderzoek uitvoeren naar de concrete kansen voor 
de circulaire economie bij bestaande bedrijven en 
clusters van bedrijven waarop wij kunnen faciliteren 
zodat die bedrijven de stap naar verduurzaming en 
energiebesparing ook willen en kunnen zetten. 

Stimuleren energiezuinig wonen 
Terecht formuleert het raadsprogramma een 
ambitie ten aanzien van energiezuinig wonen. 
Verduurzaming van wonen creëert 
werkgelegenheid en verhoogt de waarde van de 
woning en de woonomgeving. Bijkomend voordeel 
is dat een lager energiegebruik lagere maandlasten 
geeft. 

De Drechtsteden maken regionaal afspraken met 
corporaties over een groot deel van de 
huurwoningen. Hierin nemen we afspraken op over 
verduurzaming van hun woningbezit. Op het terrein 
van de particuliere woningen zijn in eerste instantie 
de gemeenten aan zet. Daar gaat het er om de 
vraag van woningbezitters en het aanbod van 
marktpartijen bij elkaar te brengen. Dit kan 
bijvoorbeeld in het kader van de uitwerking van het 
Nationale Energieakkoord. De gemeente 
Zwijndrecht is trekker van de Energiealliantie ZufeJ-
Holland Zuid waarin de komende driejaren 
concreet het particulier woningbezit wordt 
ondersteund in verminderen van het energiegebruik. 

De kracht van de Drechtsteden benutten we verder 
om een volgende slag te maken in het gebruik van 
industriële restwarmte. Er is voldoende restwarmte 
in de Drechtstedelijke industrie om nog 
tienduizenden woningen te verwarmen. We nemen 
vanuit de regio deel aan het Programmabureau 
Warmte Koude Zuid-Holland om kansen uitte 
werken en gemeenten te helpen met realisatie. 

Verduurzamen verkeer-transport en luchtkwaliteit 
Tenslotte benoemt de raad de ambities om het 
verkeer en het transport te verduurzamen. Dit kan 
door minder te rijden, anders te rijden en door 
schonere voertuigen. Voor het 
beroepsgoederenvervoer geldt dat gebruik kan 
worden gemaakt van alternatieve vervoermiddelen, 
efficiënter vervoer en andere brandstoffen. We 
voorzien in de realisatie van de ambities via de 
onder Bereikbaarheid geformuleerde programma's 
rondom Duurzame mobiliteit en Lean and Green. 

De ligging van de Drechtsteden, omringt en 
doorkruist door milieubelastende infrastructuur, 
zorgt voor een slechte luchtkwaliteit. We verkennen 
deze periode de mogelijkheden van de inzet van 
meer groen rondom de snelwegen om zo de 
luchtkwaliteit te verbeteren. Het bestaande 
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programma luchtkwaliteit (het NSL) ronden we af. 
In het kader van duurzame mobiliteit verwachten 
we ook positieve effecten op de luchtkwaliteit. Dit 
geldt ook voor de initiatieven rondom 
efficiencymaatregelen in combinatie met een 
transitie naar LNG en inzet van duurzame 
biobrandstoffen in de binnenvaart. Voor het 
wegvervoer verkennen we met het bedrijfsleven 
de kansen van een transitie naar elektrisch rijden 
in combinatie met duurzame biobrandstoffen en 
hernieuwbaar gas. 

De gemeentelijke organisâtes 
We voorzien ook een verdere rol voor de 
gemeenten zelf. Immers als overheden hebben 
we een eigen verantwoordelijkheid. Kansen zijn 
er vooral op het terrein van energie door op 
geschikt gemeentelijk vastgoed en grondposities 
zelf duurzame energie te gaan opwekken. We 
vinden wel dat dit primair een lokale 
verantwoordelijkheid is waarop we regionaal 
kunnen coördineren. We formuleren een 
gemeenschappelijke visie en beleid op het 
verduurzamen en duurzamer benutten van 
gemeentelijk vastgoed. 

Regionaal netwerk verduurzaming 
Er is veel dynamiek op het terrein van 
verduurzaming in de samenleving. We vinden het 
belangrijk om hier naast lokaal, ook regionaal op 
te taciliteren. Zo willen lokale 
duurzaam heidplatforms een regionaal platform 
instellen. En er bestaat al een regionaal netwerk 
van maatschappelijk verantwoorde ondernemers. 
Met en via hen willen we onze regionale 
duurzaamheidsambities vorm geven. We nodigen 
hen uit om in het kader van het onderzoek naar 
de concrete kansen voor duurzaamheid in het 
bedrijfsleven, deze kansen te benoemen en aan 
te geven hoe wij hen in het benutten daarvan 
kunnen faciliter en. 

Aantrekkel i jk woonkl imaat 
Het is de ambitie van de raad om als een 
magneet mensen, bedrijven en investeringen te 
trekken. Dit betekent dat het woonklimaat 
aantrekkelijk moet zijn. Essentieel daarin is het 
bieden van aantrekkelijke woningen op 
aantrekkelijke plekken. Veel daarin is een lokale 
opgave. Zoals het leefbaar houden van wijken, 
zeker die te maken hebben met een oplopende 
werkloosheid, vermindering van de vraag naar 
winkelruimte met als gevolg het optreden van 
leegstand, en verminderd investeringsvermogen 
van overheid en corporaties. Op onderdelen van 
de ambitie zit meerwaarde in een regionale 
aanpak en verantwoordelijkheid, namelijk daar 
waar de woningmarkt 

g emeentegrensov er schrijdend functioneert, waar 
de provincie om regionale afstemming vraagt en 
waar het gaat om afstemming van besluitvorming 
rondom nieuwe locaties voor wonen en 
commerciële voorzieningen. Zeker op de locaties 
die identiteitsbepalend zijn voor de Drechtsteden. 

Sociale huursector en de combinatie met zorg 
De corporaties zullen zich de komende jaren 
concentreren op hun verantwoordelijkheid voor de 
sociale huursector. Regionaal maken we de 
zogeheten Prestatie Afspraken Lange Termijn 
(PALT). Per 1 januari 2015 worden gemeenten 
verantwoordelijk voor sturing op de sociale 
huursector door middel van een 
huisvestingsverordening. Gezien de goede 
ervaringen met regionale afstemming en gezien de 
goede regionale samenwerking met de corporaties 
willen we deze verordening samen met PALT-
afspraken regionaal opstellen. 

We hebben daarnaast met de corporaties een 
gedeelde opgave in het opvangen van de gevolgen 
van de extramuralisering in de zorg. Omdat 
mensen langer in hun woning blijven zijn 
aanpassingen nodig in de woning en in de 
woonomgeving. 
Een groot deel van deze opgave wordt uiteindelijk 
lokaal opgepakt. De eerste stap is het 
inventariseren van de opgave en de betekenis 
daarvan voor afspraken die we desgewenst 
regionaal maken rondom de WMO (zie het 
programma sociaal). Voor ons als bestuur geldt dat 
we dit onderdeel maken van de PALT-afspraken. 

Verstedelijking 
De Drechtraad heeft de ambitie om een sterke en 
aantrekkelijke regio te zijn die mensen, bedrijven en 
investeringen trekt. Om hieraan invulling te geven 
wil de raad ruimte geven aan flexibeler 
woonvormen (wonen-werken, wonen-zorg) en een 
toename van het aantal plekken waar dit mogelijk 
wordt gemaakt. 
In onze regionale structuurvisie hebben we 
vastgesteld dat we onze ruimtebehoefte kunnen 
opvangen in bestaand stedelijk gebied. Door de 
zwakke vraag naar woningen, kantoren en 
bedrijfsruimte lijkt het alsof we voldoende ruimte in 
de aanbieding hebben. Kwantitatief klopt dit. 
kwalitatief zijn er wel degelijk ontwikkelingen die om 
'ruimte' vragen. 

De structuurvisie heeft vijf unieke ruimtelijke parels 
benoemd die we moeten koesteren en benutten om 
ons te profileren als aantrekkelijke regio. Dit zijn: 
• Historisch centrum Dordrecht 
• Drierivierenpunt 
• Dijkstructuren 
• Oeverlocaties 
• Zichtlocaties langs grote wegen en spoor. 

We benutten onze regionale kracht om enkele van 
deze regionaal identiteitsversterkende locaties waar 
actueel een opgave speelt, te onderzoeken. Doel is 
samen met partners invulling te geven aan de wens 
om nieuwe innovatieve vormen van wonen-werken-
zorg mogelijk te maken en tegelijk de ruimtelijke 
kwaliteit en aantrekkelijkheid van de Drechtsteden 
te vergroten. 
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Vanzelfsprekend blijven we regionaal met de 
provincie afspraken maken over de ontwikkeling 
van nieuwbouwwoningen in de zogeheten 
verstedelijkingsafspraken. 
Dit geldt ook voor commerciële voorzieningen. 
Met name het aanbod van detailhandel staat 
onder druk en de verwachting is dat leegstand 
toe zal nemen met alle gevolgen voor het 
woonklimaat. De wens van de Drechtraad is dat 
de leegstand van winkels en kantoren juist 
significant afneemt. Dit betekent dat gemeenten 
daarover onderling nadere afspraken zullen 
moeten maken. Wij coördineren hierop en zijn 
voor de provincie het aanspreekpunt als het gaat 
om de afstemming van de ontwikkelingen 
detailhandel. Het ligt momenteel niet voor de 
hand om de actuele detailhandelsvisie te wijzigen. 
Wel zullen we nadrukkelijk monitoren op de 
ontwikkeling van de detaillhandel. Dit is ook iets 
wat de provincie ons vraagt. Als er aanleiding is 
de huidige visie te actualiseren dan pakken we 
dat regionaal op. 

Platform Stedelijke Ontwikkeling 
De afgelopen jaren zien we dat het klassieke 
speelveld van actoren in de ruimtelijke 
ontwikkeling wijzigt De rol van corporaties, grote 
ontwikkelaars, beleggers en bouwers is flink 
verminderd. Ook hebben consumenten en 
commerciële partijen (waaronder 
zorgaanbieders) een kritischer houding 
aangenomen ten aanzien van de kwaliteit van 
nieuwbouw. Sterker nog individuele particulieren 
en bedrijven nemen vaker zelf het initiatief om de 

gewenste kwaliteit in eigen beheer te realiseren. 
Als overheden zien we de meerwaarde van het 
geven van ruimte aan initiatiefnemers en van het 
faciliteren van deze dynamiek. Dit is een goede 
ontwikkeling en het betekent dat we met de 
klassieke en vooral met de nieuwe partijen meer 
moeten samenwerken om te weten wat er in de 
markt speelt. Alleen dan kunnen we onze gewenste 
rol als facilitator 'rode loper' goed invullen. We gaan 
er daarom in voorzien om structureel het netwerk 
rondom verstedelijking te organiseren. Deels doen 
we dit virtueel, als een soort van marktplaats waar 
mensen elkaar vinden, deels in de vorm van een 
jaarlijks netwerkevent om elkaar te ontmoeten. 

Toeristische trekkers 
Onderdeel van onze aantrekkingskracht zijn de 
toeristische trekkers Binnenstad, Kinderdijk en 
Biesbosch. De raad wil dat het aantal mensen dat 
als toerist naar de Drechtsteden komt toeneemt. 
Daarbij willen we toeristen graag langer in onze 
regio vasthouden zodat ze genieten van wat we te 
bieden hebben en hier geld uitgeven. 
Dat betekent concreet dat het toeristisch aanbod op 
de verschillende locaties versterkt moet worden en 
dat ze beter onderling bereikbaar moeten worden. 
De waterbus is hierin een essentiële schakel. 
We inventariseren met de betrokken toeristische 
partners hoe zij het project Waterdriehoek verder 
zouden willen versterken en hoe we dit vanuit de 
Drechtsteden en de individuele gemeenten kunnen 
faciliteren. 

MIDDELEN 
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Gemeenten krijgen in het kader van de 'drie 
decentralisaties' (drie D's) met ingang van 1 
januari 2015 meer taken en 
verantwoordelijkheden op het gebied van werk 
en inkomen, maatschappelijke ondersteuning en 
jeugdzorg. De centrale thema's van de drie D's, 
zijn de inzet op meer eigen verantwoordelijkheid 
en zelfstandigheid van burgers, de terugtredende 
overheid en forse bezuinigingen. De eigen kracht 
van de burger en zijn netwerk, staat centraal. 

De nadruk verschuift van beperkingen die 
mensen ondervinden, naar wat mensen nog wel 
kunnen. Inmiddels is door de zes gemeenteraden 
van de Drechtsteden besloten dat de GR 
Drechtsteden verantwoordelijk wordt voor de 
Participatiewet en de maatwerkvoorzieningen 
Wmo 2015. Voor de jeugdhulp geldt dat de 
regiogemeenten samenwerken op het 
schaalniveau van Zuid-Holland Zuid. 

Uitvoeren van de transitie onderkant 
arbeidsmarkt 
De Participatiewet zet in op een maximale 
deelname aan de arbeidsmarkt en samenleving. 
Er is straks één regeling voor iedereen die in 
staat is om, al dan niet met ondersteuning, te 
werken of op andere wijze sociaal te participeren 
in de samenleving. De zes gemeenteraden van 
de Drechtsteden hebben besloten dat de GR 
Drechtsteden verantwoordelijk wordt voor de 
Participatiewet. Wij willen op een effectieve en 
efficiënte wijze uitvoering geven aan deze 
transitie, mede door een goede mix van lokale en 
regionale inzet. 

Per 1 januari is 1-werkgeversbenadering voor de 
Drechtsteden ingericht bij de SDO (Baanbrekend 
Drechtsteden). Daarin komen aanbod en 
instrumenten samen voor de hele doelgroep van 
de Partcipatiewet. Daarin is ook detachering en 
begeleid werken van de bestaande WSW 
ondergebracht. Er zal worden bezien de 1-
werkgeversbenadering te verbreden met het 
UWV waarmee voor de werkgevers ook het 
aanbod van en voor de WW en de WAJONG 
daadwerkelijk in loket en benadering is 
samengebracht. Voor de mensen die perspectief 
hebben op een baan, al dan niet gesubsidieerd of 
begeleid op de reguliere arbeidsmarkt zal vooral 
worden ingezet op de instrumenten van directe 
plaatsingen, tijdelijke overbrugging met een 
reïntegratiewerkovereenkomst gericht op 
plaatsing, begeleid werken, 
loonkostensubsidie en detachering van 
uitkeringsgerechtigden die tijdens de detachering 
een regulier arbeidscontract krijgen. Daarbij zal 
ook zo veel mogelijk worden ingezet op 
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kortdurend en parttime-werk om ook daar waar 
geen banen van voldoende omvang beschikbaar 
zijn of voor betrokkenen niet mogelijk zijn, hen 
toch zo veel mogelijk te laten participeren in het 
arbeidsproces en daarmee tevens de kosten voor 
de samenleving te verminderen. 

Voor hen die geen reëel perspectief hebben op 
de reguliere arbeidsmark, of waarvoor een 
dergelijke plek niet realistisch betaalbaar 
is, wordt zoveel mogelijk ingezet op 
ondersteuning in de sociale participatie. Via 
lokale en centrale participatiebedrijven en 
projecten worden zo veel mogelijk plekken 
gezocht om mensen met activiteiten van 
verschillende aard, bij voorkeur met daarin een 
zinvolle bijdrage aan de samenleving. We zijn er 
daarbij scherp op dat participatieactiviteiten 
aanvullend blijven en geen regulier werk 
verdringen of een commercieel verdienmodel 
bevatten. Bij deze activiteiten zal ook gezocht 
worden naar synergie met de 
dagbestedingactiviteiten vanuit de nieuwe WMO. 
De regie op de matching in deze plekken ligt ook 
bij de SDD. Voor hen waarvoor er een urgentie is 
voor een (specifieke) plek wordt via de 
nieuwe vorm van "beschut binnen" een 
participatieplek of beschermde werkplek geboden. 

Om deze voorzieningen betaalbaar te houden 
voor de samenleving en daarmee beschikbaar te 
houden voor hen die het hard nodig hebben 
wordt onverminderd ingezet op handhaving bij 
diegenen die ten onrechte, of onjuist gebruik 
maken van de voorzieningen en op hen die niet 
voldoende inzet tonen die verwacht mag worden 
tijdens het gebruik van de voorzieningen en om 
er zo snel mogelijk weer onafhankelijk van te 
worden. 

Voor dit alles wordt actief samengewerkt met 
partners in de Drechtsteden, bijvoorbeeld op het 
gebied van zorg en welzijn. Zoveel mogelijk 
gebruik gemaakt van eikaars bestaande 
expertise en aangesloten bij bestaande of 
wellicht gezamenlijke voorzieningen. De 
gezamenlijke betrokkenheid met partners in het 
werkveld, werkgevers, sociale partners, UWV, 
het regionaal arbeidsmarktbeleid krijgt mede 
vorm in de periodieke overleggen in het 
Netwerkplatform Arbeidsmarkt zoals we 
het "werkbedrijf" in de Drechtsteden willen 
vormgeven. 

Uitvoeren van de transities AWBZ en Jeugd 
Vanaf 1 januari 2015 worden de 
verantwoordelijkheden van gemeenten fors 
uitgebreid. In mei 2013 is besloten dat de 
Drechtsteden gemeenten de decentralisaties 
gezamenlijk voorbereiden. Ten aanzien van de 
Wmo heeft dit ertoe geresulteerd dat door de zes 
gemeenteraden is besloten dat de GRD 
verantwoordelijk wordt voor de 
maatwerkvoorzieningen Wmo 2015. Tegelijk 

werken de Drechtstedengemeenten lokaal aan 
een sterke lokale sociale infrastructuur waardoor 
we met elkaar inwoners met een beperking 
ondersteunen binnen de beschikbare middelen. 
Voor de jeugdhulp geldt dat de gemeenten 
samenwerken op het schaalniveau van Zuid-
Holland Zuid voor de serviceorganisatie. De GRD 
heeft hierin geen formele rol. 

Samenwerken aan een sterke sociale 
infrastructuur 
Voor beide decentralisaties geldt dat we moeten 
zorgen voor goede ondersteuning voor 
mantelzorgers zodat die de zorg voor hun 
naasten zo lang mogelijk kunnen volhouden. Ook 
is het van belang om nieuwe vrijwilligers aan te 
trekken en bestaande vrijwilligers te 
ondersteunen. Inwoners in de Drechtsteden 
moeten weten of en waar ze ondersteuning 
kunnen krijgen. Ook moeten cliënten 
ondersteund worden bij hun zoektocht naar 
passende ondersteuning. Op deze manier zorgen 
we ervoor dat mensen die ondersteuning nodig 
hebben dat ook krijgen. Uiteraard is het van groot 
belang dat preventieve voorzieningen 
toegankelijk en van goede kwaliteit zijn. Ook de 
nazorg is van belang om algemene 
voorzieningen in alle Drechtsteden gemeenten 
laagdrempelig en toegankelijk in te richten. 

Deze voorzieningen worden grotendeels 
laagdrempelig binnen de lokale infrastructuren 
georganiseerd. Op diverse thema's zoals 
specialistische cliëntenondersteuning, 
digitalisering van informatie en advies, maar ook 
zeer specifieke voorzieningen 24-uurs 
telefonische bereikbaarheidsdienst is een 
meervoudig lokale aanpak gewenst. 

Ontwerp voor Wmo 2015 
De Sociale Dienst Drechtsteden is 
verantwoordelijk voor de maatwerkvoorzieningen 
Wmo 2015. Het uitgangspunt voor het regionale 
ontwerp Wmo 2015 is dat we meer dan in de 
AWBZ uitgaan van de eigen kracht van de 
inwoners van de Drechtsteden en de kracht van 
het sociaal netwerk. We gaan uit van "zorgen" 
dat in plaats van "zorgen voor". 
Ander belangrijk uitgangspunt is dat de algemene 
voorzieningen voorliggend zijn aan de 
maatwerkvoorzieningen. Met een goed 
functionerende preventief werkende lokale 
ondersteuningsstructuur, wordt de ondersteuning 
dichtbij inwoners georganiseerd en denken wij de 
druk op maatwerkvoorzieningen waar mogelijk te 
laten afnemen en daarmee kosten te besparen. 

De bezuinigingen zoeken we verder primair in het 
efficiënter werken, in combinatie met innovaties 
en beperken van overheadkosten en 
administratieve lasten. Door middel van inkopen 
tegen lagere tarieven zullen kortingen moeten 
worden opgevangen. We monitoren de 
kostenreductie en streven er naar dat de 
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uitvoeringskosten vergelijkbaar zijn met het 
landelijk gemiddelde. 

Taken binnen het netwerk 
Het sociale domein kenmerkt zich, meer dan het 
fysieke en economische domein, in een scherpe 
taakverdeling tussen de gemeenten en de GRD. 
Om een beeld van een ieders inzet te bieden is 
hieronder informatie opgenomen over de inzet 
die lokaal en meervoudig lokaal zal plaatsvinden, 
waar uiteraard ook de GRD als netwerkpartner 
waar gewenst en gevraagd een ondersteunende 
rol in heeft. 

Van transitie naar transformatie: Innovatie en 
integraliteit is noodzaak! 
De komende jaren staan in het teken van de 
transformatie. Per 1 januari 2015 moeten de 
gemeenten zorg en ondersteuning kunnen 
bieden die nodig is om inwoners mee te laten 
doen aan de samenleving. De focus verandert 
vervolgens naar de transformatie, waarbij we 
moeten innoveren om de ondersteuning binnen 
de beschikbare middelen te leveren. Hiervoor is 
de samenwerking binnen de Drechtsteden 
cruciaal door lering te trekken uit eikaars 
ervaringen (innovatieagenda Drechtsteden en 
leeromgeving jeugd), maar ook door samen te 
werken met de zorgverzekeraars en zorgkantoor 
(en meer specifiek met ziekenhuis en huisartsen) 
voor de integralere uitvoering van de 
zorgverzekeringswet en de wet langdurige zorg. 

Daarnaast moeten we ook zorgen voor een 
sterke integrale aanpak tussen de transities 
jeugd, Wmo en participatiewet. Hiertoe behoort 
ook het stimuleren van de samenhang tussen 
sociale netwerken, centra voor jeugd en gezin, 

jeugdteams en zorgnetwerken. Dit is van extra 
groot belang voor de multiproblem gezinnen. 
Er liggen kansen om in een verdere verkenning 
een Drechtstedelijke aanpak te ontwikkelen 
waarin de domeinen zorg, welzijn, werk en 
inkomen verbonden worden. 

Gevolgen voor (zorg)vastgoed en arbeidsmarkt 
Naast de decentralisaties heeft de rijksoverheid 
ook andere veranderingen in het zorg- en fysieke 
domein ingezet. Als gevolg van de rijksmaatregel 
extramuraliseren ZZP's (zorgzwaartepakket), ook 
wel scheiden wonen zorg genoemd, en door de 
vergrijzing zullen in de komende jaren steeds 
meer kwetsbare ouderen, inwoners met een 
beperking en inwoners met een psychische 
aandoening thuis blijven wonen en daar hun zorg 
en ondersteuning ontvangen. 

Het rijk regelt met de maatregel dat de toegang 
tot verzorgingshuizen, de intramurale ggz en de 
intramurale gehandicaptenzorg steeds beperkter 
wordt. Dit heeft verstrekkende gevolgen op 
meerdere fronten en vraagt aanpassingen door 
een groot aantal aan partijen. Het leidt er 
ondermeer toe dat het klassieke verzorgingshuis 
in hoog tempo zal moeten verdwijnen, dat 
zwaardere zorg en ondersteuning in de 
thuissituatie geboden moet kunnen worden, dat 
de woningvoorraad voldoende toegankelijk moet 
zijn en dat inwoners meer voor zichzelf en voor 
elkaar zullen moeten zorgen. 

Samen met de andere hervormingen in de 
langdurige zorg heeft het ook gevolgen voor het 
zorgpersoneel. In de periode 2014-2017 zullen in 
de arbeidsmarktregio ZHZ naar verwachting 
minimaal 3.000 mensen geraakt worden. 

MIDDELEN 
De in te zetten middelen voor het sociale domein, voor zover die onder de bevoegdheid van de GRD vallen, 
zijn reeds opgenomen in de Primaire Begroting 2015 en voor de uitvoering belegd bij de Sociale Dienst 
Drechtsteden. Voor het overige betreft het meervoudig lokale middelen die niet opgenomen worden in de 
begroting GRD maar in de lokale begrotingen. 
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SUCCESFACTOREN 

Programmering voorzien van optimaal 
werkende bevoegdhedentoedefing 
In de vorige raadsperiode is in de discussies in 
de Drechtraad en de lokale raden over de 
toekomst van de samenwerking in de 
Drechtsteden debat gevoerd wat de optimale 
bevoegdhedentoedeling zou zijn voor een 
succesvolle uitvoering van de regionale 
strategische agenda, vanuit het principe van 
verlengd lokaal bestuur van zes zelfstandige 
gemeenten. 

Nu de contouren van het raadsprogramma van 
de Drechtraad voorliggen kan hieraan een 
vervolg worden gegeven. De ambities van de 
raad zijn primair gericht op versterking van de 
economische kracht, de aantrekkelijkheid en de 
sociale/maatschappelijke kracht van de 
Drechtsteden. De daarbij onderscheiden 
speerpunten en doelstellingen zullen voor een 
belangrijk deel vooral met versterking van de 
inzet op lobbyactiviteiten, delen van kansrijke 
initiatieven en regionale inhoudelijke afstemming, 
te realiseren zijn. In dit uitvoeringsprogramma 
wordt dit bij de uitwerking van de doelstellingen in 
concrete activiteiten ook aangegeven. 

De conclusie lijkt te zijn dat de al geldende 
bevoegdheden veelal al passend en op het juiste 
niveau belegd blijken te zijn. Wel is een 
vereenvoudiging en vooral verduidelijking van 
het begrippenkader 'gedelegeerde taken, 
gemandateerde taken, coördinerende taken' 
gewenst. Hiertoe zal het Drechtstedenbestuur 
een voorstel aan de Drechtraad voorleggen, met 
naast duiding van de bevoegdheden toebedeeld 
door lokale raden aan de Drechtraad, ook 
toelichting op de relatie tussen Drechtraad en 
Drechtstedenbestuur. Dit zal uiteindelijk zijn 
beslag moeten krijgen in een herziening van de 
verordening Gemeenschappelijke Regeling 
Drechtsteden, vast te stellen door de lokale 
raden. Uitgangspunt is en blijft een heldere en zo 
eenvoudig mogelijke governance. 

Open en transparant bestuur 
In het vorengenoemde Drechtstedenbrede debat 
over de toekomst van de samenwerking in de 
Drechtsteden is ook nog een aantal andere 
belangrijke besluiten genomen over de 
doorontwikkeling van het samenwerkingsverband 
en het netwerkbestuur:. 
• Inzet van aan de Drechtraad 

adviserende commissies wanneer 
daaraan behoefte is. 

• De samenstelling van het 
Drechtstedenbestuur elke twee jaar 
evalueren. 

• De onderscheiden typeringen in 
portefeuillehouderschap (regionaal, 
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coördinerend, opdracht) expliciet in 
berichtgeving van en over 
portefeuillehouders benoemen; 
besluitvorming afronden over vermelding 
in tekst GRD de mogelijkheid tot inzet 
van opdrachtportefeuillehouder. 

Deze besluiten worden in deze raadsperiode 
geïmplementeerd. Uiterlijk eind 2014 zal, via 
besluitvorming door de lokale raden, de tekst van 
de GRD zijn aangepast. 

In het proces van de formatie en aanwijzing van 
het huidige Drechtstedenbestuur merkte de 
Drechtraad op dit proces, zoals het nu is 
vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling 
Drechtsteden, als complex en beperkend te 
ervaren. Het Drechtstedenbestuur stelt voor in de 
huidige raadsperiode, via voorstellen van een 
daartoe in te stellen commissie waarvoor de 
Drechtraad zal worden gevraagd leden aan te 
wijzen, tot vereenvoudiging van deze procedure 
te komen. 

Bestuurli jke verbindingen die ertoe doen en 
resultaten opleveren 
De Drechtraad constateert terecht dat voor het 
behalen van resultaat samenwerking op 
verschillende schaalniveaus en in verschillende 
coalities essentieel is voor een succesvolle 
positionering en ontwikkeling van onze regio. Het 
Drechtstedenbestuur volgt ontwikkelingen in 
perspectieven op de rol van regio's nauwlettend. 
Vanuit de inhoudelijke ambities, maar ook vanuit 
het belang van het toekomstbestendig houden 
van het bestuursmodel van de Drechtsteden,. 
Daarbij zullen thema's worden bezien als de 
verdere regionalisering van het gemeentelijk 
bestuur en de bestuurskracht van de de 
Drechtsteden, alsook over actief het 
partnerschap aangaan met bedrijven en 
maatschappelijke instellingen om de opgaven te 
realiseren, en de inbedding van dat partnerschap 
in het bestuurlijk model van de Drechtsteden 

Sterke organisatie en effectieve 
bedrijfsvoering 
De organisaties in het netwerk van de 
Drechtsteden staan ten dienste van de uitvoering 
van de ambities en speerpunten van de 

Drechtraad en de lokale raden. De organisaties 
moeten daartoe adequaat zijn toegerust en 
gefaciiiteerd Besluiten daartoe uit de vorige 
raadsperiode, zoals het transitieplan l&A 
Drechtsteden, worden geïmplementeerd. Inzet 
van het Drechtstedenbestuur is met verdere 
verbetering en verhoging van de efficiency en 
effectiviteit én door innovaties van de 
bedrijfsvoering de organisaties nog beter te laten 
presteren en kwetsbaarheden in de 
dienstverlening en organisaties terug te dringen. 
In de uniformering van (bedrijfs)processen en 
systemen kan nog meer winst in effectiviteit en 
(kosten)efficiency worden bereikt als 
beslissingsbevoegdheden optimaal geregeld zijn. 
Hiertoe wordt een voorstel voorbereid. 

Communicatie 
In lijn met de stelling van de Drechtraad in zijn 
raadsprogramma dat communicatie een 
instrument is in het bereiken van de inhoudelijke 
opgaven en ambities, zal het 
Drechtstedenbestuur communicatie inzetten over 
en voor regiozaken, en zal het bestuur daarnaast 
de gemeenten faciliteren in hun communicatie 
over zaken met een regionale component. 

Sober, doelmatig, realistisch en verantwoord 
De sturing op en het beheer van de financiën is 
op orde. Maar het is essentieel dat er politiek en 
bestuurlijk comfort blijft op dit terrein, zodat 
sterke focus en inzet op de inhoudelijke ambities 
van de Drechtsteden kunnen blijven. Als 
Drechtraad en Drechtstedenbestuur hebben we 
gezamenlijk een grote opgave om, tegelijkertijd 
met de invulling van de taakstellingen, een 
gezonde financiële boekhouding te behouden, 
met een goede balans tussen enerzijds optimale 
inzet op ambities en doelstellingen en anderzijds 
de zakelijke beoordeling van besteding van 
schaarse middelen. 
De cyclus van sturing en verantwoording wordt 
verdér geprofessionaliseerd en vormgegeven, 
passend bij de door de Drechtraad ingezette 
koers met het eigen raadsprogramma. 
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BIJLAGEN: 

1. Financieel overzicht ambitie 
Versterken van onze economische 
kracht, op duurzame wijze 

2. Financieel overzicht ambitie 
Aantrekkelijker maken van ons gebied 

3. Financieel overzicht ambitie Zorg en 
(zelf)redzaamheid van onze inwoners 

4. Totaaloverzicht kosten tlv 
Werkprogramma Bureau Drechtsteden 
en indicatieve inwonerbijdragen per 
gemeente 

5. Aanzet voor monitoring OCD 
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Bijlage 1: Financieel overzicht: Versterken van onze economische kracht, op duurzame wijze 
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1 I n t r o d u c t i e 

Samen stad aan het water. Dat is het motto waaronder de samenwerking binnen de Drechtsteden gestalte krijgt. De Drechtraad 

heeft in een raadsprogramma de contouren geschetst voor haar ambities in de periode 2014-2018. Zij heeft daarin aangegeven 

WAT er voor de Drechtsteden bereikt moet worden. Het Drechtstedenbestuur werkt in een uitvoeringsprogramma uit HOE dat moet 

gebeuren en wat daarvoor nodig is. Samen vormen deze twee programma's het regionaal meerjaren beleidsprogramma (rMJP). U 

heeft ons, het Onderzoekcentrum Drechtsteden, gevraagd een opzet te maken voor een compact 'pakket* aan meetinstrumenten 

om het rMJP te monitoren. Dit pakket moet de raad voldoende Informatie bieden om te kunnen oordelen of de goede koers gevaren 

wordt. Het deze opdracht gaan wij graag aan de slag. 

In deze notitie werken we een eerste aanzet uit voor een integraal en samenhangend pakket aan Instrumenten waarmee wij de 

komende vier jaar kunnen monitoren in hoeverre de ambities van de raad dichterbij zijn gekomen. Integraal, omdat de ambities de 

de raad schetst onderling samenhangen en activiteiten op het ene terrein ook van Invloed zijn op het andere terrein.' 

Samenhangend, omdat het van belang is niet alleen te kijken naar te bereiken resultaten, maar ook naar de inzet en activiteiten, 

de omgeving en de context. Hierna werken we dat kort verder uit. We streven expliciet naar een compacte set meetinstrumenten, 

waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij reeds bestaande instrumenten van onszelf of van anderen. 

De notitie is als volgt opgebouwd. Eerst schetsen we een algemeen model waarin we aangeven waar we bij het meten van 

resultaten rekening mee moeten houden. Vervolgens geven we een beknopt overzicht van de ambities van de Drechtraad en de 

onderlinge samenhang. We benoemen kort de inzet en activiteiten om de resultaten te bereiken. Ten slotte werken we een eerste 

opzet voor het monitoren van de ambities uit. 

2 K a d e r 

1 . speerpunten en te bereiken resultaten: Wat willen we bereiken? Welke meerwaarde creëren we voor de regio? Welke concrete 
resultaten willen we behalen? 

2. acrwterten.- Welke activiteiten/instrumenten zetten we in? Waarom en wanneer? 
3. partners, eti programwering: Met wie werken we samen? Op welk nlveau(s) kan/kunnen de opgaven het beste warden belegd? 
4. mkiaeiert: Wat hebben we nodig? Waar komen die middelen vandaan? 

1 t*em-*e s u 4 e r > we aan t») de van het Drectttsetk-nbestuur. 
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In het schema zijn deze onderdelen gerelateerd aan de ambitie en hangen zij ook onderling samen. We kunnen dit beschouwen ais 

een dynamische weergave van een simpel Input-output model (figuur 2) . Beleid begint met het formuleren van de 

doelen/resultaten die men wilt bereiken, uitgewerkt in een beleids- of projectplan en daarvoor benodigde middelen (input), 

waarmee vervolgens Instrumenten worden opgesteld, samenwerking in gang wordt gezet en activiteiten worden uitgevoerd 

(implementatie) die bijdragen aan een gewenst aanbod, bereik of resultaat (output) en maatschappelijk effect (outcome). De 

praktijk is vaak dynamischer en samenwerking of geld genereren kan ook een doel op zich zijn, maar dit basismodel is handig als 

kader om onderscheid te maken tussen de verschillende onderdelen. 

Figuur 2 Basismodel voor integrale monitor 

Een aantal zaken Is daarbij van belang. Ten eerste de relatie tussen de activiteiten en het te behalen resultaat. Is er Ni theorie 

sprake van z o n relatie en zo j a , welk resultaat kan je verwachten? Onder welke voorwaarden? Ten tweede de afhankelijkheid van 

anderen. Wie moeten er -mede- voor zorgen dat de gewenste activiteiten worden uitgevoerd en tot succes leiden? In hoeverre hikt 

het deze opdrachtnemers en/of samenwerkingspartners te sturen, mobiliseren of mee te laten doen? Ten derde de middelen de 

ingezet kunnen worden. Zijn deze gegarandeerd en voldoende? En zijn er zo nodig aanvullende middelen genereren? En ten slotte 

de context waarin beleid plaats vindt. Wat is de invloed hiervan op het geheel? Om de resultaten te kunnen interpreteren, is het 

belangrijk al deze zaken in beeld te hebben en met elkaar in verband te brengen. 

In het raadsprogramma staat dan ook terecht dat behalve op speerpunten en te bereiken resultaten ook op de onderdelen: 

middelen, partners en programmering en activiteiten gemonitord moet worden. Dat zou ons inziens niet los van elkaar moeten 

gebeuren, maar in samenhang bekeken moeten worden. 

3 Ambi t ies Orechtraad 

De Drechtraad heeft de contouren geschetst van een ambitieus raadsprogramma dat als uitgangspunt heeft 'samen meer kracht te 

ontwikkelen' daar waar dt meerwaarde heeft voor Inwoners en bedrijven. In haar programma presenteert de Drechtraad een totale 

visie op het Drechtstedengebied. Het gaat om 'één gezamenlijke agenda, met een eenduidige boodschap, de op verschillende tafels 

tot uitvoering moet worden gebracht' Dit is een belangrijke factor, omdat de uitvoering van de ambities deels - in samenwerking -

lokaal plaats vindt. Daarnaast is er sprake van samenwerking met partners buiten de Drechtsteden. Dit zien we terug in het 

uitvoeringsprogramma (zie hierna). 

Figuur 3 Ambities en speerpunten Raadsprogramma 

drH.G. Weide Postbus 619, 3300 AP Dordrecht 'echtsteden, nl 
augustus 2014 (078) 770 39 OS m v w . ot Tderzoekcentrumd vchtsteden.nl 
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De Drechtraad heeft drie ambities en negen daarmee samenhangende speerpunten geformuleerd {figuur 3). De drie ambities 

hangen met elkaar samen, zoals de figuur ook al laat zien. De bevolkingssamenstelling van een gebied is bepalend voor de sociale 

structuur. Zo zijn jongeren bij voorbeeld van belang voor de vitaliteit en levendigheid van een gebied. En hoger opgeleiden 

versterken een gebied op verschillende manieren (kennis, werk, te besteden inkomen). Maar ook ondernemers dragen bij aan die 

sociale structuur. Deze sociale structuur heeft weer invloed op de aantrekkelijkheid van het gebied voor nieuwe bewoners en 

ondernemers. Daarnaast zijn vanzelfsprekend nog andere factoren van belang voor een aantrekkelijk woon- en werkklimaat. Zoals 

een divers aanbod aan woningen, winkels en voorzieningen. En waar het aantrekkelijk wonen en werken Is, is het ook voor 

ondernemers interessant er zich te vestigen. Maar ook aanbod van geschikte werknemers (bij voorbeeld hoger opgeleiden) kan 

hieraan bijdragen. Andersom versterkt bepaalde bedrijvigheid de woonaantrekkelijkheid van een gebied. En bepaalde bedrijvigheid 

kan weer andere ondernemers, maar ook kennisinstituten aantrekken. Bedrijven zorgen ook voor werkgelegenheid. Dit ai es draagt 

weer bij aan de versterking van de sociale structuur. Economische, fysieke en sociale structuur grijpen dus in elkaar en kunnen 

elkaar versterken, maar ook verzwakken. Dit vraagt om een Integrale Mik als we gaan monitoren. 

Gekoppeld aan deze ambities zijn resultaten geformuleerd. Soms in termen van een te bereiken maatschappelijk effect (outcome), 

soms in termen van een product (output) en soms in termen van uit te voeren activiteiten (implementatie). Zoals we hiervoor al 

hebben aangegeven, vinden we het belangrijk om naar al deze aspecten te kijken. Dat doen we niet alleen, maar in nauwe 

samenspraak en samenwerking met degene/n de voor de andere monitoren verantwoordelijk is/zijn. 

4 U i t voe r ingsp rog ramma Drechts tedenbestuur 

In opdracht van de Drechtraad heeft het Drechtstedenbestuur een uitvoeringsprogramma opgesteld om vorm te geven aan de 

gedeelde ambitie van de regio. Daarin wordt 'een maritieme topreglo' als belangrijkste opgave neergezet. Men zet zich bi voor: 'een 

krachtige regio, waarin we een sterke economie als motor en vliegwiel zien, ook voor onze fysieke en sociale opgave'. Tegelijkertijd 

vragen de decentralisaUeopgaven veel inzet. 

In het uitvoeringsprogramma wordt uitdrukkelijk de kracht van de netwerksamenwerktng benoemd, waarin gedeelde ambities, 

goede afspraken en vertrouwen in balans zijn. Waaraan ieder zijn bijdrage levert. En waarbij samenwerking ook buiten de regio 

essentieel is. 

In het uitvoeringsprogramma wordt uitdrukkelijk de kracht van de netwerk samenwerking benoemd, waarin gedeelde ambities, 

goede afspraken en vertrouwen in balans zijn. Waaraan ieder zijn bijdrage levert. En waarbij samenwerking ook buiten de regio 

essentieel Is. 

We zien dat terug in de activiteiten van het uitvoeringsprogramma. Deze bestaan voor een belangrijk deel uit: 
• versterken lobbyactiviteiten 

• delen kansrijke initiatieven 
• regionale inhoudelijke afstemming 

• (bevorderen) samenwerking op (boven)regionaal niveau 
• facillteren en ondersteunen van particuliere initiatieven 

Daarbinnen voeren gemeenten zelf eigen beleid u i t Voor het interpreteren van resultaten is het belangrijk goed af te bakenen wat 

waar belegd is. En het behalen van resultaten aan de juiste activiteiten te koppelen. Dat werken we later In een concreet 

onderzoeksprogramma uit. 

5 Context 

Dit alles vindt plaats in een context van bezuinigingen en lage economische groei. Vergrijzing, krimp en leegstand zijn reete 

problemen waarmee gemeenten te kampen hebben. De onderlinge concurrentie is groot. De ambities van de Drechtsteden dienen 

In deze context geplaatst te worden. 

Tegelijkertijd zijn de ambities niet in het luchtiedge geformuleerd. Zij bouwen voort op eerder beleid, resultaten de daarmee zijn 

geboekt en lessen de daaruit zijn geleerd. Het is ook belangrijk om deze context mee te nemen bij het duiden van de resultaten. 

6 Opzet mee t i ns t r umen ten 

Een Integraal en samenhangend pakket meetinstrumenten, dat Is ons voorstel voor de monitor. Hierin nemen we zowel de input als 

de implementatie, output en waar mogelijk en zinvol outcome mee. We sluiten hiermee aan bij het voorstel van monitoren zoals dt 

in het raadsprogramma is opgenomen. Belangrijk is wel dat het pakket meetinstrumenten dynamisch en flexibel is. Duid rug van de 

resultaten vindt plaats in de context. 
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Hierna doen we een eerste aanzet voor de Indicatoren die we willen monitoren. We doen dit voor de leesbaarheid per ambitie 

(figuur 4 ) . Uitgangspunt is om zo veel mogeiijk aan te sluiten op en af te stemmen met bestaande onderzoeken en monitoren. Daar 

waar we geen gebruik kunnen maken van al bestaande onderzoeken of beschikbare informatie doen we kort een voorstel hoe we 

die informatie kunnen verzamelen. 

figuur 4 Ambities Drechtraad 

Per ambitie heeft de Drechtraad resultaten geformuleerd. Ons voorstel is om deze resultaten in een breder kader te plaatsen, zodat 

we deze In perspectief kunnen bekijken. We geven hier uitsluitend een aanzet. Daarbij richten we ons vooral op de output en 

outeome indicatoren. Ons voorstel is om in het najaar in een notitie een stand van zaken te geven op de gegevens die we al hebben 

en als nulmeting kunnen gebruiken. Daarin werken we nader uit hoe we de witte vlekken kunnen meten en hoe zaken aan elkaar 

gerelateerd zijn. Hierna beschrijven we kort per ambitie de aanzet voor indicatoren. 

Ambit ie 1: Versterken van onze economische kracht op duurzame wrfze 

Het gaat bij deze ambitie om het versterken van de economische kracht van de regio in de vole breedte, op duurzame wijze. Dit wil 

het Drechtsteden bestuur bereiken door gezamenlijke acquisitie en regionale promotie, optimalisering van het vestigingsklimaat en 

(verdere) verbetering van de aansluiting onderwijs-bedrijfsieverv'artiekfsniarkt-

Maatregelen zijn onder andere de Stichting DEAL!, het instellen van een acqusitieionds, de 'rode loper-aanpak', het meer naar de 

regio halen van investeringen in kennis en kapitaal via de deelname aan bovenregionale allianties en een investeringsfonds, het 

facViteren van de (her)ontwikkeling van (maritieme) bedrijventerreinen, het ondersteunen van ondernemers bij de vervulling van 

openstaande vacatures, inzet op innovatie en verduurzaming, en dóórontwikkeling en intensivering van het programma regionaal 

arbeidsmarktbeleid. Dit alles met een duidelijke focus op de maritieme sector:: 'Samen een Maritieme Topregio!" 

Dooi de Drechtraad geformuleerde te bereiken resultaten voor ambitie l zijn: 

• een significante toename van het aantal nieuwe bedrijven dat zich jaarlijks in de Drechtsteden vestigt 

• een substantiële toename van het aantal nieuwe arbeidsplaatsen 

• implementatie van de 'rode loper - aanpak', ondersteunen initiatieven bednjf?Je*er> op bedrijventerreinen en een vergroting 

van de tevredenheid van ondernemers over het ondernemingsklimaat 

• evenwichtige spreiding nieuwe winkels, horeca, kantoren en (tvttweie) rocfzienirgen over de regio 

• een aantrekkelijkere regio de regio voor jongeren en hoger opgeleiden 

• door koppeling van opgaven op gebied waterveiligheid, gebied gebruikert ais sriowcase voor maritieme sector 

• vergroting van de innovatiekracht van het bedrijfsleven en een verduvrzaimimg van de productie 

• von mensen die uit andere sectoren uitstromen, kiezen meer voor werk in de techniek 

• koppeling van (maritieme) bedrijfsleven aan onderwijs er» onderzoek 

• verbetering van het maritiem-tectmisch onderwijs (o.a. meer mbo-opleidmgen er» betere samenwerking mbo-hbo), waardoor 

de kwaliteit van afgestudeerden beter aansluit bij de vraag uit de markt, meer jongeren voor een opleiding in de techniek 

kiezen en zo de maritieme maakindustrie versterken 

In de vastgestelde ambitie worden het versterken van het economisch profiel van de regio en het verbreden van de economische 

structuur wel genoemd, maar bij de te bereiken resultaten ontbreken deze. Wij menen dat deze wel meegnomen moeten worden bij 

het monitoren van de resultaten. 
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Hoe meten we nu de voortgang op deze ambitie, de te bereiken resultaten en het hierop geformuleerde uitvoeringsprogramma? 

Deels gaat het daarbij zoals gezegd om Implementatie en output. Voorbeeld is de 'rode loper - aanpak'. In hoeverre is die 'rode 

loper' inderdaad op enig moment geheel uitgerold (instrument geïmplementeerd)? Zo niet, welke activiteiten zijn dan 

achtergebleven? Zo Ja, wat heeft dit instrument dan opgeleverd? Zijn ondernemers inderdaad meer tevreden over het 

ondernemingsklimaat in de regio? En leidt het tot een versnelling van de uitvoering van invester1ngswensen/-besllsstngen? En wat 

is daar dan weer het maatschappelijk effect van (bijvoorbeeld verkorting van werkloosheidsduur en leegstand)? Daarmee zitten we 

dan aan de outcome kant, waar het uiteindelijk allemaal om gaat. En wat wij als OCD vooral in beeld brengen. 

In onderstaand schema geven we een eerste aanzet voor het monitoren van de resultaten voor a m b i t i e 1 
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Ambitie l: A.u»trekkelijker maken van ons gebied 
Aantrekkelijkheid van ons gebied voor -nieuwe- bewoners, ondernemers en investeerders, heeft in eerste instantie te maken met 
een aantrekkelijk woon-, werk- en vestigingklimaat. Belangrijke factoren zijn een kwalitatief goed woning- en voorzieningenaanbod 
en een aantrekkelijke, veilige woonomgeving. Daarnaast speelt bereikbaarheid een rol. En het imago van de regio is belangrijk. 

Activiteiten binnen deze ambitie zijn gericht op het behoud en de verbetering van de bereikbaarheid via weg en spoor (vooral via 
lobby-activiteiten), vergroten van de externe en waterveiligheid via het bewegen van andere strategische partners (provincie en 
regio's) om mee te werken aan oplossingen, verduurzamen economie, wonen, verkeer/transport en luchtkwaliteit (inventariseren 
kansen, regionale afspraken, faciIIteren regionaal duurzaamheidsplatform) en het verbeteren van de woonaantrekkelijkheid (daar 
waar een regionale aanpak meerwaarde heeft). Verder werkt men aan een invulling van locaties met flexibeler woonvormen 
(wonen-werken, wonen-zorg), organiseert men het netwerk rondom stedelijke ontwikkeling en levert men een bijdrage aan de 
versterking van het project Waterdriehoek (verbinding toeristische bekkers Binnenstad, Kinderdijk en Biesbosch). Op deze 
terreinen is veel vooral een lokale opgave. Het Drechtstedenbestuur zoekt de meerwaarde van de regionale kracht in lobby, 
beïnvloeding van partners, stimuleren van samenwerking en maken van regionale afspraken. 

Door de Drechtraad geformuleerde te bereiken resultaten voor ambitie 2 zijn: 

• realiseren sterke en aantrekkelijke regio die als een magneet nieuwe mensen, bedrijven en investeringen naar de regio trekt 
• een significante toename van toeristisch bezoek 

• een significante afname van leegstand van winkels en kantoren 
• ruimte voor flexibeler woonvormen (wonen-werken, wonen-zorgen); een significante toename van het aantal plekken met 

deze woonvormen 

• een significante verbetering van de doorstroom op de A /5 ; afname aantal en duur nies 

• behouden frequentie IC-treinen met Rotterdam, Roosendaal en Breda; aandacht voor kwaliteit verbinding Schiphol 

• verbeteren kwaliteit openbaar vervoer per bus en waterbus, voor de waterbus vooral in de avonduren 
• doorgaand spoor wordt significant veiliger; streven mor de lange termijn de norm voor groepsrisico niet te overschrijden 
• waterveiligheid blijft aan de landelijke veiligheidsnorm voldoen met benoud van cultuurhistorisch waardevolle binnenstad en 

dtjklinten 

• een significante afname van energiegebruik van (vracfir)Yerkeer en significante toename aandeel duurzame energie daarin 

• een significante afname van energieverbruik van bestaande en nieuwe woningen 

• een significante afname van milieuoverlast (geluid en luchtkwaliteit) 
• een significante stijging van hernieuwbare energie in het energiegebruik van het bedrijfsleven 

• maakindustrie wordt aantoonbaar schoner en minder müieubeiastend 

Een aantal van de genoemde resultaten, afname leegstand winkels en kantoren, bereikbaarheid vla weg en spoor, toename 
hernieuwbare energie in het energiegebruik van het bedrijfsleven en een schonere, minder milieubelastende maakindustrie, sluiten 
ook aan bij ambitie 1. Hierin zien we de overtap en samenhang tussen de ambities. 

In onderstaand schema geven we de eerste aanzet voor het monitoren van de resultaten voor ambit ie 2. 
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Ambit ie 3: Zorg en ( z e l f r e d z a a m h e i d van onze inwoners 
De laatste ambitie heeft betrekking op de drie decentralisaties [3 D's) op het gebied van werk en inkomen, maatschappelijke 
ondersteuning en jeugdzorg. Centraal hierbij staat de eigen verantwoorden*kbetd en zelfstandigheid (de eigen kracht) van burgers. 
Uitgangspunt hierbij is dat mensen met een probleem of belemmering eerst kijken wat zij zelf kunnen en in hoeverre zij 
ondersteuning kunnen krijgen vanuit hun netwerk. Pas daarna kan men een beroep doen op professionele ondersteuning. 

De uitvoering van de paricipatiewet is belegd bij de GRD. Belangrijke maatregelen zijn 1-werkgeversbenadering, inzet van 
instrumenten voor mensen zonder werk met arbeidsperspectlef (van directe plaatsingen tot leerwerk plekken), inzet op sociale 
participatie voor mensen zonder reëel arbeidsperspeetïef en handhaving op misbruik en onvoldoende inzet Bij het uitvoeren van de 
transities AWBZ en Jeugd zijn de taken verdeeld: de GRD is verantwoordelijk voor de maatwerkvoorzieningen WMO, er wordt 
daarnaast gewerkt aan een sterke lokale infrastructuur om bewoners met beperkingen te ondersteunen. Jeugdzorg is belegd bij een 
serviceorganisatie waarin gemeenten samenwerken op het schaalniveau Zuid-Holland Zuid. Belangrijk bij deze transities is een 
goede ondersteuning van mantelzorgers en het aantrekken en ondersteunen van vrijwilligers. Preventieve en algemene 
voorzieningen moeten toegankelijk zijn, laagdrempelig en van goede kwaliteit Verder wordt veel belang gehecht aan innovatie en 
integraliteit, samenwerking binnen de Dr echtst eden en met andere zorgpartners en een integrale aanpak tussen de drie transities 
en de betrokken organisaties. Ten slotte hebben deze ontwikkelingen gevolgen voor de vastgoed- en arbeidsmarkt. 

Door de Dnechtraad geformuleerde te bereiken resultaten voor ambitie 3 lijn: 

• werkbedrijf operationeel voor de arbeidsmarkt in de Drechtsteden 

• vrijwilligerswerk wordt gestimuleerd als opstap naar betaald werk; waagt om voldoende aanbod 

• kennisuitwisseling met betrekking tot lokale initiatieven voor beschut binnen werk en dagbesteding is geregeld 

• er komt een aanpak voor de samenhang tussen de drie lopende decentralisaties, met name gericht op het ondersteunen 

dichtbij de burger volgens fier een gezin - één plan concept 

• inzer in eerste instantie op versterking eigen kracht en/of ondersteuning door netwerk mantelzorgers en vrijwilligers; in 

tweede instantie inzet professionele hulp, waardoor vraag naar zwaardere zorg relatief afneemt 

• de taken in het kader van WMO en de Jeugdwet worden binnen het beschikbare budget uitgevoerd 

Voor het monitoren van deze ambitie is het belangrijk te kijken naar indicatoren van eigen kracht en economische kracht. 
Daarnaast Is het van belang om de processen en aanpak binnen deze transities te evalueren. 
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In onderstaand schema geven we de eerste aanzet voor het monitoren van de resultaten voor ambi t ie 3. 

Integrale monitor 

De uitwerking van de verschillende onderdelen en de presentatie hiervan vindt plaats in een vervolgnotitie. Zoals eerder 

aangegeven stellen we voor de komende periode twee concrete stappen voor: 

1. maken van een integrale notitie, waarin we per ambitie en gezamenlijk een stand van zaken geven en laten zien waar nog 

witte vlekken zitten: 

2. op basis hiervan en in overleg met de diverse programma's uitwerken van een concreet onderzoeksprogramma, waarin we voor 

de komende vier jaar een opzet maken van wat we in ieder geval gaan monitoren en op welk moment we dat presenteren. 

Belangrijk is daarbij dat het pakket instrumenten dynamisch en flexibel is en aangepast kan worden aan verandering in activiteiten. 

Omdat in het uitvoeringsprogramma uitdrukkelijk is opgenomen dat men 'gaat voor Inspanningen met het hoogste rendement op 

onze ambities', is het essentieel om ook het rendement van activiteiten goed in beeld te nebben. 

7 Ti jdpad 

Ons voorstel is om in het najaar de integrale notitie te maken en het onderzoeksprogramma in januari 2015 zoveel mogelijk vorm 

te geven. Een nadere Invuling van indicatoren en Instrumenten vindt in de loop van 201S plaats in overleg met relevante 

beleidsmedewerkerVprogrammacoördiriatoren 
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