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Raadsinformatiebrief

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Het college van B&W besloot op 29 november 2019 tot deelname aan de Regiodeal Drechtsteden-
Gorinchem in samenwerking met verschillende partners. 

De Drechtstedengemeenten en gemeente Gorinchem hebben eind 2019 een aanvraag voor een 
rijksbijdrage bij het Rijk ingediend in het kader van de Regio Deals. Deze Regio Deals van het Rijk 
zijn een uitvloeisel van het standpunt van het kabinet Rutte III ten aanzien van het belang van de 
gezamenlijke aanpak van regionale opgaven. Door een Regio Deal gaan het Rijk en de regio een 
langdurige samenwerking aan die moet bijdragen aan het bevorderen van de brede welvaart, 
leefbaarheid en economische kracht van die regio. Centraal staan de integrale aanpak en het 
meervoudig karakter van de opgave. De verschillende krachten en uitdagingen die specifiek zijn 
voor de regio staan aan de basis van de samenwerking. De aanvraag van de regio is op 14 februari 
2020 door het Rijk toegekend. Het Rijk stelt een bijdrage van € 22,5 miljoen (inclusief 
compensabele BTW) ter beschikking om de regionale opgave tot uitvoering te brengen. Aan deze 
bijdrage zijn voorwaarden verbonden, onder meer de voorwaarde dat de regio zelf voor tenminste 
hetzelfde bedrag investeert in de uitvoering van de Regio Deal.

Jaarlijks wordt gerapporteerd over de voortgang. Bijgaand vindt u de voortgangsrapportage 2020-
2021. 

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
De Regio Deal bevat de afspraken over de relatie tussen het Rijk en de regio. De uitvoering van de 
Regio Deal is een verantwoordelijkheid van de regio. De onderlinge afspraken tussen de 
regiopartners zijn vastgelegd in een tussen de regiopartners gesloten Bestuurlijke Overeenkomst 
Regiodeal. Middels een afschrift van de Raadsinformatiebrief d.d. 9 juli 2020 aan de Drechtraad 
(kenmerk: BDR/20/2482537) bent u destijds hierover geïnformeerd. 
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Wat is de te delen informatie?
Ingevolge artikel 8. van deze Bestuurlijke Overeenkomst Regiodeal informeert de Regio met de 
jaarlijkse voortgangsrapportage de betrokken provinciale staten, gemeenteraden en de Drechtraad. 
Bijgaand vindt u de jaarrapportage Regiodeal Drechtsteden-Gorinchem 2020-2021.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Eindevaluatie van de uitvoering en werking van de Regio Deal vindt plaats binnen acht maanden na 
afronding van de Regio Deal. Uiterlijk 1 september 2026 wordt de eindevaluatie aangeboden aan 
het Rijk-Regio-overleg. Gedurende de looptijd van de Regiodeal wordt jaarlijks een 
voortgangsrapportage opgesteld.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
De financiering van de Regiodeal Drechtsteden-Gorinchem vindt plaats op projectbasis.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Regiodeal Drechtsteden-Gorinchem - Collegevoorstel;

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
26 november 2019 College van B&W - Besluitvorming deelname Regiodeal Drechtsteden-
Gorinchem 

Het college van Burgemeester en Wethouders
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Elders beschikbare bijlagen
Raadsinformatiebrief d.d. 9 juli 2020 aan de Drechtraad (kenmerk: BDR/20/2482537) 


