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Onderwerp:
Uitvoeringsprogramma 2021 en cyclus – Groeiagenda Drechtsteden 2030
Voorgesteld besluit:
1. Het uitvoeringsprogramma 2021 van de Groeiagenda Drechtsteden 2030 vast te stellen
2. Kennis te nemen van de cyclus van de Groeiagenda

Inleiding
De Groeiagenda 2030 is de strategische visie voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de
Drechtsteden in de periode 2018- 2030. In het Uitvoeringsprogramma 2021 staat op hoofdlijnen welke
kernopgaven we gaan oppakken om de ambities van de visie te realiseren.
De Uitwerkingsovereenkomst samenwerking op het gebied van Ruimtelijke Economie (SOK) bevat op
hoofdlijnen afspraken over moment en inhoud van kaderstelling, voortgang en verantwoording. Om
deze elementen voor een ieder helder en toegankelijk te maken, is een illustratie gemaakt van de
cyclus, met toelichting op de 'verplichte' onderdelen en de jaarplanning daarvan.
Bij dit voorstel vindt u tevens in bijlage 3 een vertaling van de programmabladen Groeiagenda naar de
lokale inzet in Alblasserdam. Hierin wordt een kort inhoudelijk overzicht gegeven van de
Alblasserdamse bijdrage aan de opgaves 'Bouwen en Wonen', 'Economie en Werken',
'Bereikbaarheid en Mobiliteit' en 'Energietransitie'.
Beoogd effect
Het realiseren van de Groeiagenda ambities met het uitvoeren van de kernopgaven uit het
Uitvoeringsprogramma.
Argumenten
Uitvoeringsprogramma 2021
De opgavebladen zijn alle besproken en geaccordeerd in de bestuurlijke werkgroepen in december en
januari. De opgavebladen voor communicatie en externe betrekkingen zijn op 14 januari jl. in het
Drechtstedenbestuur besproken.
Het Uitvoeringsprogramma (het totaal van de Opgavebladen) is verbeterd door o.a. de samenhang
tussen de verschillende opgaven en met de Regiodeal te benoemen. Tevens zijn de kaartbeelden van
de regio en per gemeente toegevoegd.
Cyclus Groeiagenda
Op basis van de door alle gemeenten ondertekende Samenwerkingsovereenkomst (SOK) is de cyclus
van verantwoordings- en monitoringsmomenten uitgewerkt. Deze is zo praktisch mogelijk ingestoken.
De illustratie geeft een beeld van de inhoud en het proces van de verschillende momenten.

In 2021 worden de Groeiagenda momenten gesynchroniseerd met de SOK. Dat betekent dat dit jaar
twee keer een Uitvoeringsprogramma aan de raden zal worden aangeboden. Nu voor 2021 en na de
zomer voor 2022.
Kanttekeningen
Personele en organisatorische consequenties
Per 1-1-2020 zijn de medewerkers vanuit Bureau Drechtsteden die zich bezighouden met de
ruimtelijk-economische taken in dienst gekomen bij de Gemeente Dordrecht, waar een
uitvoeringsorganisatie is ingericht. Er zijn in 2021 geen personele en organisatorische consequenties
voorzien. Aanvullende bijdragen voor bovenlokale inzet zijn op dit moment niet nodig. Voor de
projecten waar Alblasserdam voor aan de lat staat geldt dat deze zijn opgenomen/ingebed binnen de
huidige capaciteit.
Juridische consequenties
De ‘Uitwerkingsovereenkomst samenwerking op het gebied van Ruimtelijke Economie’ (SOK) is in
2020 door alle gemeenten getekend waarmee de juridische basis voor de meervoudig lokale
samenwerking is gelegd.
Financiële informatie
Op basis van de SOK zijn per 1 december 2020 de personele en materiele budgetten vanuit de GRD
overgedragen aan de Gemeente Dordrecht. De personele en materiele budgetten die samenhangen
met de uitvoering van de regionale ruimtelijk-economische taken zullen voor 2021 door de Gemeente
Dordrecht worden opgehaald. De begroting voor de Groeiagenda is, zoals vastgelegd in de SOK
geïndexeerd.
Uitvoering
Alles draait om uitvoering in de Groeiagenda. De gemeenten voeren uit. De coördinatie op het geheel
van de Opgaven vindt vanuit het regionale Team Groeiagenda plaats, dat bij de gemeente Dordrecht
is gestationeerd.
Communicatie
Op 2 februari (tijdens DDD) presenteren de Opgavemanagers het Uitvoeringsprogramma aan alle
raadsleden, zodat zij gesteld staan om in de eigen raad het gesprek voor vaststelling te voeren.

Bijlagen
1.
2.
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5.

Bijlage 1 Uitvoeringsprogramma Groeiagenda 2021
Bijlage 2a Kaartbeelden Alblasserdam bij Uitvoeringsprogramma 2021
Bijlage 2b Kaartbeelden integraal Drechtsteden bij Uitvoeringsprogramma 2021
Bijlage 2c Illustratie cyclus Groeiagenda documenten
Bijlage 3 Lokale invulling opgavebladen groeiagenda 2021

CONCEPT RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelet op:
artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen
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1. Het uitvoeringsprogramma 2021 van de Groeiagenda Drechtsteden 2030 vast te stellen
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