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Geachte raad,
Bijgevoegd stuk wordt u ter kennisname toegezonden.
Het betreft informatie waarvan het nuttig gevonden wordt dat u ervan op de hoogte bent, dan wel
de toezending van een door het college of een lid van het college in commissie of raad toegezegd
stuk.
In tegenstelling tot het verstrekken van informatie via een raadsinformatiebrief is de raadsmemo
niet vooraf in het college besproken en vastgesteld.
Met het presidium is afgesproken dat informatie verstrekt via een raadsmemo wel als ingekomen
stuk wordt geregistreerd, maar niet geagendeerd wordt voor een commissie- of raadsvergadering,
tenzij een lid van een commissie of de raad hier via de griffier om verzoekt.

Voor zover van belang treft u nog de volgende korte toelichting aan:
Vanuit de algemene besturen van de gemeenschappelijke regelingen SDD en Drechtwerk is het
inzicht ontstaan dat het wenselijk is om een samenvoeging van beide organisaties nader te
onderzoeken.
Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau AEF en is begeleid door een ambtelijke en
bestuurlijke projectgroep.
Begin februari is door onderzoeksbureau AEF een eindadvies uitgebracht dat besproken is in
zowel het algemeen bestuur van Drechtwerk als het algemeen bestuur van de SDD.
Vanuit de projectorganisatie is vervolgens een concept college voorstel aan de deelnemende
gemeenten beschikbaar gesteld alsmede een concept raadinformatiebrief.
Het college voorstel zoals aangeboden vanuit de projectorganisatie stelde aan het college voor om
een intentiebesluit tot samenvoeging van beide organisaties te nemen. Het college van
Alblasserdam heeft dit besluit NIET genomen. De reden om dit besluit niet te nemen vindt
voornamelijk zijn oorzaak in procedurele bezwaren. Om kort voor de verkiezingen en het aantreden
van een nieuw college een dergelijk vergaand besluit te nemen acht ons college onwenselijk en
laat het voorgestelde intentie besluit dan ook graag aan het nieuwe college. Bovendien is het
college van mening dat informatieverstrekking aan de gemeenteraad nog onvoldoende heeft
plaatsgevonden. Om die reden zal zo spoedig mogelijk een BIO over dit onderwerp belegd worden.
Neemt niet weg dat wij op verzoek van de projectorganisatie u het door hen aangeleverde concept
bijgaand toezenden.

