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Geachte colleges,
In de "Uitwerkingsovereenkomst samenwerking op het gebied van Ruimtelijke Economie" hebben we
afspraken gemaakt over monitoring van de Groeiagenda. Twee keer per jaar ga ik met de Bestuurlijk Trekkers
in gesprek.
Bij het Monitoringsoverleg op 4 februari jl. heb ik van de bestuurlijk trekkers een toelichting op de voortgang
gekregen. Tevens hebben we het vervolg dat is gegeven aan de aandachtspunten uit het eerste
Monitoringsoverleg besproken. En is mede aan de hand van het Uitvoeringsprogramma 2021, dat nu voor
besluitvorming bij de gemeenteraden ligt, gesproken over de condities die verbeterd moeten worden om de
ambities te realiseren.
Tweede Monitor Groeiagenda
Er is een update beschikbaar van een aantal van de feiten en cijfers van het OCD. Deze zijn verwerkt in
bijgaande actualisering. Samen met het tevens bijgaande verslag van het tweede Monitoringsoverleg en de
hieronder geformuleerde aandachtspunten vraag ik u aan de hand hiervan gesprek te voeren in uw college en
met uw gemeenteraad over de lokale inzet op de uitvoering van de gezamenlijke ambities.
Aandachtspunten vanuit het Monitoringsoverleg
Vanuit het Monitoringsoverleg zijn een aantal aandachtspunten naar voren gekomen die ik u wil meegeven bij
de bespreking van deze Monitor in uw colleges en gemeenteraden.
 Lokale vertaling van de regionale ambities
De lokale vertaling van de regionale ambities heeft uw aandacht nodig. Om de Groeiagenda als
Drechtsteden te realiseren en onze sociaaleconomische positie te verbeteren, is het nodig om op de
uitvoering lokale bestuurskracht te tonen en capaciteit en middelen te organiseren. In het bijzonder vraag
ik uw aandacht voor de achterblijvende woningbouwproductie en de betekenis van de energietransitie
voor de ambtelijke capaciteit.
 Kwantitatieve en kwalitatieve ambtelijke capaciteit
De ambtelijke capaciteit op lokaal niveau blijft een punt van aandacht. Er is in ieder geval zichtbaar tekort
aan projectleiders voor bouwprojecten en professionals op het gebied van Energietransitie.
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 Integraliteit en samenhang tussen de vier Opgaven
Met de kaartbeelden is een grote stap gezet in het scherp maken van de integraliteit en samenhang. Vanuit
die integraliteit en samenhang moeten nu keuzes gemaakt gaan worden over de beschikbare ruimte.

Het vervolgproces
De actualisering van de Monitor wordt tevens ter kennisname aan Drechtstedenbestuur, Drechtraad en
gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland gestuurd.
Het volgende Monitoringsoverleg vindt plaats voor het zomerreces dit jaar. In september kunt u de
Effectmonitor met aandachtspunten, tegelijkertijd met het Uitvoeringsprogramma 2022 verwachten op de
agenda van college en gemeenteraad.

Hoogachtend,

A.W. Kolff
burgemeester Dordrecht

Bijlagen:
1. Het verslag van het Monitoringsoverleg van 4 februari 2021
2. Actualisering Monitor Groeiagenda 2021-1
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