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Achtergrond 

Op 8 november 2022 stelde uw Raad het uitvoeringsprogramma 2023 - Groeiagenda 
2030 vast, alsmede de lokale inzet voor deze agenda. U stelde een beleidsarm 
uitvoeringsprogramma vast dat begin 2023 zal worden geactualiseerd onder andere 
op basis van de politieke akkoorden 2022-2026 van de Drechtsteden gemeenten. 
Tijdens de commissievergadering van 1 november jl. heeft u hierover van gedachten 
gewisseld. Afgesproken is dat u in het 1e kwartaal 2023 in de gelegenheid zult 
worden gesteld om uw input te leveren op de actualisatie van de Groeiagenda 2030. 
Hiertoe is een aantal momenten voorzien. 
 

Regionale Raadsbijeenkomst 31 januari 2023 te Alblasserdam 
Een actualisatie van de Groeiagenda 2030 biedt mogelijkheden voor de partners om 
de komende jaren nieuwe accenten te leggen en extra focus aan te brengen in de 
ontwikkeling van de Drechtsteden, in lijn met de recent opgestelde coalitieakkoorden 
en actuele agenda’s in bedrijfsleven en onderwijs. De actualisatie van de 
Groeiagenda naar Groeiagenda 2040 is daarmee geen nieuwe koers, maar een 
vervolg op en doorontwikkeling van de goede weg die we zijn ingeslagen.  
Het doel is om in het voorjaar van 2023 tot een koersdocument Groeiagenda 2040 te 
komen. De regionale raadsbijeenkomst van 31 januari is een bijeenkomst om u te 
informeren over en om uw beelden op te halen ten aanzien van (de bouwstenen 
voor) de actualisatie van de Groeiagenda. De avond biedt de mogelijkheid om in een 
informele setting open in gesprek te gaan, te horen hoe raadsleden van andere 

gemeenten denken over zaken, met elkaar de relevante vraagstukken te verkennen 
en vanuit Dordrecht richting mee te geven voor de actualisatie. De opbrengst uit de 
gesprekken van deze avond worden benut voor de verdere uitwerking van de 
actualisatie van de Groeiagenda. Wij adviseren u dan ook om dit moment goed te 
benutten middels uw deelname aan deze bijeenkomst. 
 
Extra consultatiemoment Dordtse Raad 14 feb 2023 
Het College beseft dat de bijeenkomst op 31 januari een plenair karakter kent met 
veel mensen. In een extra lokale consultatiesessie met uw Raad wil het College 
daarom graag met u terugblikken op de opbrengst van de Regionale 
Raadsbijeenkomst en een open discussie voeren over o.a. de volgende vragen: 

 
1. Deelt u de in het contourendocument gezamenlijk geformuleerde regionale 

ambitie? 
2. Welke input wilt u nog meegeven aan de collegeleden in het vervolgproces 

van de actualisatie van de Groeiagenda 2030? 
3. Is u helder hoe de lokale Dordtse agenda zich verhoudt tot de regionale 

agenda? 
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