
Programma DS-colleges werkconferentie 14 februari 2020 
Locatie: Meeting House (Johan de Wittstraat 2, 3311 KJ Dordrecht) 

Wat is nodig aan effectieve en toekomstbestendige samenwerking 

om de lokale en gezamenlijke opgaven voor de 
Drechtstedengemeenten in 2030 te realiseren? 

 

Aanleiding en doel conferentie  

Op 17 december 2019 heeft het college van Dordrecht u als collega Drechtstedengemeenten 

uitgenodigd om in een drietal werkconferenties met elkaar te verkennen hoe we kunnen bouwen 

aan een flexibele, modernere en effectieve regionale samenwerking, die past bij de opgaven en de 

tijdgeest. Opmaat hiervoor zijn de brief van de heer Kolff d.d. 041019 en de motie van de Dordtse 

raad naar aanleiding van gevolgen van bezuiniging bij de SDD, waarbij bleek hoe verschillend de 

financiële ruimte is die de zeven DS gemeenten kunnen/willen maken voor het regionale sociale 

beleid met als gevolg druk op onderlinge beleidsinhoudelijke en financiële solidariteit. 

 

Ook eerder (Berenschot) is onder andere: 

- geconstateerd dat sprake is van een divers gemeentelijk opgaveprofiel, een centrumrol van 

Dordrecht die onvoldoende wordt gepakt en gegund en een noodzaak tot schaalvariëteit; 

- de behoefte geuit aan flexibiliteit/maatwerk èn integrale sturing op sociaal domein en 

mogelijkheden tot lokale sturing en vergroten democratische legitimiteit; 

- benoemd dat onze samenwerking voordelen heeft zoals kwaliteit en schaalvoordelen, 

netwerkwaarde en dat sprake is van goede resultaten van uitvoerende diensten mede vanwege 

harmonisatie beleid & uitvoering; 

- opgemerkt dat onze manier van samenwerken een sterke focus heeft op legitimiteit, structuren 

en gelijkheid.  

 

We gaan niet vorige trajecten overdoen! We bouwen voort op en voeren in de conferenties onder 

leiding van Marja van Bijsterveldt, burgemeester Delft, het verdiepende gesprek. U bent gevraagd 

ter voorbereiding op de conferenties lokaal in gesprek te gaan. Jan Scholten en Carlo Post hebben 

de opbrengsten en uw input opgehaald. 

 

Het doel van de conferenties is om de lokale en regionale perspectieven samen te brengen en 

nieuwe invalshoeken te vinden. Om met elkaar uit te diepen: wat bedoelt u met maatwerk? Wat 

voor transformatie is nodig? Hoe ziet u lokale aansturing etc.? De uitdaging is niet meteen in 

modellen en oplossingen te schieten en tegelijkertijd er ook niet weg van te blijven. Dit zodat we 

voor de zomer scenario's ontwikkelen en de koers uitzetten voor een nieuwe vorm van regionaal 

samenwerken die toekomstbestendig is. 

 

In deze eerste conferentie, op 14 februari van 8.00 – 15.00 uur, ligt de focus op waar we heen 

willen: wat zijn de knelpunten, wat is de stip op de horizon en de scope van de oplossingsrichting? 

De tweede en derde conferentie, respectievelijk donderdag 2 april van 14.00 - 18.00 uur en vrijdag 

26 juni 13.30 - 18.00 uur, zijn gericht op de concrete uitwerking hoe daar te komen. 

 

Bijgevoegd treft u het programma voor de eerste conferentie. Omdat we direct om 8 uur starten, is 

er vanaf 7.45 uur inloop met ontbijt. Het is een actief programma met een mini-college, 

interactieve en plenaire delen. En tevens is er gelegenheid om tussendoor uw additionele 

opmerkingen te schrijven op een "klaag-, wens- en complimenten muur". Voldoende ruimte dus 

om uw bijdrage te leveren! Het verzoek is om vooraf de korte college-pitch (zie programma) voor 

te bereiden. 

 

We vertrouwen op een energievolle en constructieve dag waarin we de stap 

naar de toekomst concretiseren.  

 

College van B&W Dordrecht 

https://cms.dordrecht.nl/Inwoners/Overzicht_Inwoners/Nieuws/Nieuwsarchief/2018/Februari/Drechtstedensamenwerking_onderzocht


 

 
Programma werkconferentie DS colleges 14 februari 

 
7.45 – 8.00 Inloop, ontbijtbuffet 
 

8.00 – 8.05 Welkomstwoord door Wouter Kolff, burgemeester Dordrecht 
 

8.05 - 8.15 Opening door dagvoorzitter Marja van Bijsterveldt, burgemeester Delft 
 

8.15 – 9.00 Minicollege door Prof. Dr. P.L Iske, hoogleraar School of Business and Economics Universiteit 

Maastricht en oprichter Instituut voor Briljante Mislukkingen 

 

9.00 – 9.15 Ruimte voor vragen/ interactie met Prof. Dr. Iske 

 

9.15 – 9.45 Kick off pitch: reflectie toekomstige samenwerking door colleges Drechtsteden 
Marja van Bijsterveldt nodigt één vertegenwoordiger uit per college om kort (max. 3 minuten 
spreektijd) de belangrijkste punten aan te geven: 
Wat wil je bereiken (stip op horizon) en wat is daarvoor nodig (knelpunt/ kans/ 

oplossingsrichting)? En wat maakt vandaag tot een succes? 
Afsluiting samenvattende constatering/eerste analyse door dagvoorzitter. 
 

9.45 – 10.00 Pauze en opdelen naar werksessies 
 

10.00 – 11.30 World café, uiteen in vier tafels met stellingen/vragen 
1. Toekomst, veranderende tijdgeest in sociaal domein (inhoud) 
Stelling: De gemeentelijke opgaven zijn, o.a. door de 3D's en ontschotting van de algemene 
uitkering, veranderd waardoor lokale kleuring van beleid belangrijker is geworden. 
 

2. Lokale uitdagingen en belangen (breder dan inhoud) 

Stelling: We hebben diverse belangen (variërend van zelfstandigheid behouden tot schaalvoordelen 
of schakelkracht 100.000+ stad). Iedereen zou voordeel moeten hebben bij samenwerking, echter 
in de huidige samenwerking verzwakken stad en regio elkaar. 
 

3. Gemeenschappelijk belang 
Stelling: De kwaliteit van beleid en uitvoering is gebaat bij harmonisatie en uniformiteit. De 
noodzaak tot doelmatigheid door beperkte middelen versterkt dit. Dat gaat niet samen met de 

roep om diversiteit en maatwerk, want dat kan niet zonder extra financiële middelen. 
 

4. Sturing, invloed & grip (van pfh-er tot raad) 
Stelling: De complexe opgaven vragen enerzijds om minder en anderzijds om meer directere lokale 
sturing en verantwoording door gemeentelijk bestuurders. Dat betekent keuzes maken en een 
andere verhouding van belang/invloed. 

 

Worldcafé concept: Per tafel in dialoog o.l.v. tafelmoderator (duo van GS-en) over stelling/vragen reacties meteen opschrijven 

op vel. Rouleren van tafel, volgende groep neemt kennis van input 1e groep en vult de reacties aan 

(verdieping/kruisbestuiving). Weer rouleren. Bij de laatste tafel besluiten wie bestuurlijk terugkoppelt. 

 

11.30 – 11.50 Gezamenlijk kennisnemen/delen oogst 
Plenair korte terugkoppeling door één bestuurder per tafel (max 5 min per tafel) 
 

11.50 – 12.15 1e bespiegeling (allen) o.l.v. dagvoorzitter 
Kort plenair interactief gesprek o.l.v. Marja van Bijsterveldt 
 

12.15 – 13.00 Lunch (& afstemmen eigen college oplossingsrichting) 
 

13.00 – 13.15 Toelichting mogelijke toekomst scenario's /samenwerkingsvormen  
Korte technische uiteenzetting door Jan Scholten, gemeentesecretaris Dordrecht 

 

13.15 – 14.20 Reflectie/gesprek: wat betekent oogst van de dag voor oplossingsrichting? 
Marja van Bijsterveldt nodigt één vertegenwoordiger uit per college om te reflecteren: 
Wat geeft oogst van deze conferentie voor beeld? Welke oplossingsrichtingen staan voor, wat 

kunnen we wegstrepen (niet uitwerken)? Etc. 
  

14.20 – 14.30 Conclusies en aanzet afspraken o.l.v. dagvoorzitter 
 

14.30 – 14.40 Korte pauze 
 

14.40 – 14.50 Bindende reflectie door dagvoorzitter Marja Bijsterveldt 
Wat communiceren over vandaag? 
 

14.50 – 15.00 Afsluiting door Wouter Kolff 


