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Aan 

het college van B&W van de gemeenten Alblasserdam, 
Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, 
Sliedrecht en Zwijndrecht 
 
 
 
 
Datum 19 april 2022 

Ons kenmerk 2022-0060450 

Betreft Jaarverantwoording 2021 – Groeiagenda 2030 

 
 
 
Geacht college, 
 
Bijgaand sturen wij u de jaarverantwoording over het jaar 2021 van de 
Drechtsteden Groeiagenda 2030. Deze jaarverantwoording ontvangt u namens 
het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht in haar rol als 
hostgemeente. 
 
Wat vooraf ging 
Nadat vanaf september 2019 de werkwijze 'volgens Deetman' met bestuurlijke 
werkgroepen voor de vier opgaven van de Groeiagenda in gang is gezet, stond 
2020 in het teken van verdere uitvoering van de ambities en opbouwen van de 
coördinerende organisatie in Dordrecht. Per 1 januari 2020 zijn medewerkers 
vanuit Bureau Drechtsteden in dienst gekomen bij de gemeente Dordrecht. Ook is 
in 2020 de 'Uitwerkingsovereenkomst Samenwerking Ruimtelijke Economie' (SOK) 
door de zeven gemeenten gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt rondom de 
uitvoering van de Groeiagenda en zijn de budgetten vanuit de 
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden per 1 december 2020 overgeheveld 
naar de gemeente Dordrecht. Het jaar 2020 was het eerste kalenderjaar van de 
werkwijze 'volgens Deetman'. In 2020 zijn de uitgangspunten van deze werkwijze 
voor het eerst concreet geworden in echte producten, bijeenkomsten en 
overleggen. Zo is er in de zomer 2020 een eerste Monitor Groeiagenda opgesteld 
en heeft het eerste Monitoringsoverleg plaatsgevonden. Ook hebben de carrousels 
van de Drechtraad op gebied van ruimtelijke-economie plaats gemaakt voor 
Groeiagenda thema-avonden, en heeft de coördinerende rol van de 
gemeentesecretaris van Dordrecht in het netwerk van gemeentesecretarissen 
vorm gekregen.  
 
Jaarverantwoording 2021 
Het jaar 2021 is het derde jaar van de ruimtelijk-economische samenwerking 
waarbij de gemeente Dordrecht de rol van hostgemeente vervult.  
In 2021 is verder gewerkt aan de uitvoering van de ambities op gebied van 
Bouwen en Wonen, Werken en Economie, Bereikbaarheid en Mobiliteit en 
Energietransitie. Daarnaast hebben we het gezamenlijke merk Smart Delta 
Drechtsteden gelanceerd tijdens de eerste kwartaalbijeenkomst op 2 november 
2021. Hiermee hebben we een volgende fase ingeluid voor verdere samenwerking 
tussen overheid, onderwijs en bedrijfsleven onder het motto 'Slim samen vooruit'. 
De ambitie is om deze triple helix samenwerking verder uit te bouwen in 2022 en 
verder. 
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Financieel 
In 2021, mede door de lancering van Smart Delta Drechtsteden, was sprake van 
een lichte overschrijding van het budget van circa € 23.000,-. Vanuit 2020 was er 
een bedrag van € 279.000,- in reserve gegaan. Het tekort van € 23.000,- wordt 
uit deze reserve gehaald, waarmee er nog € 256.000,- in reserve blijft, die 
besteedbaar is in 2022. 
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  
 
Hoogachtend, 
 
Het college van Burgemeester en Wethouders 
 
 
 
 
C.H.W.M. Post A.W. Kolff 
secretaris burgemeester 


