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Raadsinformatiebrief

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
In vervolg op de adviezen van commissie Deetman treedt Dordrecht sinds 1 januari 2020 op als 
centrumgemeente voor de meervoudig lokale samenwerking in het ruimtelijk-economisch domein. 
De meervoudige samenwerking is geregeld in een Samenwerkingsovereenkomst (SOK) waarin de 
samenwerkingsafspraken zijn neergelegd. Over deze 'Uitwerkingsovereenkomst Ruimtelijke 
Economie' bent u op 9 april 2020 met een raadsinformatiebrief geïnformeerd. Uw raad stelde op 26 
november 2019 de opgavebladen en budget vast voor de jaarschijf 2020 - Groeiagenda 2030. Het 
college heeft de jaarverantwoording over de jaarschijf 2020 van de Drechtsteden Groeiagenda 
2030 vastgesteld en stuurt deze verantwoording 2020 nu naar de Drechtsteden gemeenten. In de 
begeleidende brief kondigt centrumgemeente Dordrecht aan volgens welke verdeelsleutel de 
bijdragen van de Drechtsteden gemeenten aan de Groeiagenda 2030 zullen worden opgehaald.

Wat is de te delen informatie?
De informatie bestaat uit de jaarverantwoording 2020 – Groeiagenda 2030 en de aanbiedingsbrief 
ter zake die het college stuurde naar de Drechtsteden gemeenten.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Het uitvoeringsprogramma 2021 – Groeiagenda 2030 wordt besproken en vastgesteld in uw raad, 
waarna de bijdragen voor de jaarschijf 2021 kunnen worden opgehaald bij de Drechtsteden 
gemeenten.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
De kosten van de meervoudig lokale samenwerking in het ruimtelijk-economisch domein worden 
bekostigd door bijdragen van de Drechtsteden gemeenten naar rato.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
 Groeiagenda 2030 - Lokale vaststelling Opgavebladen - Raadsvoorstel;
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