
Geachte leden en plv. leden van de Drechtraad, e.a. 

Met genoegen deel ik u mee dat Marco Wilke per 1 februari 2021 regiosecretaris en 
algemeen directeur a.i. van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden wordt.  

Marco Wilke volgt Carlo Post op die per die datum gemeentesecretaris/algemeen 
directeur van de gemeente Dordrecht wordt. Zowel de Drechtraad als het 
Drechtstedenbestuur heeft tijdens haar vergadering afscheid van de heer Post genomen. 
Vanwege Covid-19 is besloten daarnaast geen ander afscheid te organiseren.   

We zijn Carlo Post veel dank verschuldigd voor de manier waarop hij de GRD heeft geleid 
en begeleid in haar professionele ontwikkeling naar een GRD 2.0. Wij wensen hem veel 
succes toe in zijn nieuwe functie als gemeentesecretaris van Dordrecht.  

Aan u het vriendelijke verzoek dit bericht door te geleiden naar uw medewerkers. 
 
In de bijlage het persbericht over de aanstelling van de heer Wilke dat vanmiddag 
verspreid wordt.  
  
Met vriendelijke groet, 
 
  
 
Wouter Kolff 
Voorzitter regio Drechtsteden 
 



 

 
 
 
 
 
 
PERSBERICHT 
Dordrecht, 21 januari 2021 
 
 
Marco Wilke interim-regiosecretaris Drechtsteden  
 
Marco Wilke wordt per 1 februari 2021 interim regiosecretaris en algemeen directeur van 
de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD). Marco Wilke wordt eerste adviseur 
van het Drechtstedenbestuur, stuurt de organisaties binnen de GRD aan en heeft een 
belangrijke rol in het transitieproces van de GRD. Marco Wilke volgt Carlo Post op die 
gemeentesecretaris van Dordrecht wordt. Marco Wilke was eerder gemeentesecretaris 
van Eindhoven en kent de Drechtsteden vanuit onder meer zijn rol als directeur van 
Drechtwerk van 2009-2013. Wouter Kolff, voorzitter regio Drechtsteden, verwelkomt 
Marco Wilke terug in de regio en kijkt er naar uit om gezamenlijk op te trekken in deze 
bijzondere periode van transitie in de Drechtsteden. 
 
De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden voert een aantal taken uit voor de 
gezamenlijke gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-
Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. De directeur/regiosecretaris vormt de 
schakel tussen het Drechtstedenbestuur, de regionale ambtelijke organisatie en de 7 
gemeenten. De regionale ambtelijke organisatie bestaat uit verschillende onderdelen, ook 
wel dochters genoemd. Deze zijn: Sociale Dienst, Gemeentebelastingen en basisinformatie, 
Onderzoekscentrum, Ingenieursbureau, Servicecentrum en Bureau Drechtsteden.  
 
De transitie, ten dele nog onder voorbehoud van politieke besluitvorming, betekent dat de 
taken van de GRD anders belegd en aangestuurd worden; de huidige Sociale Dienst 
Drechtsteden wordt ondergebracht in een Gemeenschappelijke Regeling Sociaal en de 
andere GRD-dochters gaan naar servicegemeente Dordrecht.  
 
 
Noot voor de redactie 
Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Charlotte 
Vermeulen, woordvoerder Drechtstedenbestuur, via telefoonnummer 06 53 138 884 of via 
e-mail cmj.vermeulen@drechtsteden.nl  

mailto:cmj.vermeulen@drechtsteden.nl

	begeleidend schrijven Drechtraad e.a_.pdf
	persbericht Marco Wilke regiosecretaris.pdf

