
 

 

BESLUIT BURGEMEESTER  

 

 

25 oktober 2021 

 

 

 

De Burgemeester van de gemeente Papendrecht; 

 

Gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Kieswet en de Algemene wet 

bestuursrecht; 

 

overwegende 

 Dat de gemeenten in het Drechtstedengebied een lange historie van diverse (geformaliseerde) 

samenwerkingen kennen en sinds 8 maart 2006 het samenwerkingsverband GR Drechtsteden GRD) 

hebben opgericht voor de behartiging van belangen op (boven)regionale dossiers;  

 Dat vanaf 2006 diverse uitvoerings- en beleidstaken zijn gemandateerd en gedelegeerd aan de GRD;  

 Dat de GRD daarnaast diensten op het gebied van de bedrijfsvoering levert aan andere GR-en;  

 Dat uit diverse onderzoeken en rapporten, zoals Zichtbaar Samen Maritiem (G. J. Jansen, december 

2015) en Verstandig Versterken (Berenschot, 2018), blijkt dat het noodzakelijk is voor de 

toekomstbestendigheid van de samenwerking om het huidige bestuurlijke model en de uitvoeringstaken 

ervan te blijven herijken; 

 Dat in 2019 de zeven gemeentelijke eigenaren van de GRD hebben besloten de uitvoering van de taken 

op het ruimtelijk-economische domein c.q. de Groeiagenda (meervoudig) lokaal te beleggen bij de zeven 

deelnemende gemeenten; 

 Dat in 2020 aansluitend door de colleges van de deelnemende gemeenten het principebesluit is genomen 

dat de bedrijfsvoeringstaken van de GRD bij Dordrecht als servicegemeente worden belegd en dat in de 

GRD alleen de taken van de Sociale Dienst Drechtsteden (en eventueel bijbehorende taken) overblijven; 

 Dat dit principebesluit vervolgens door de raden van de deelnemende gemeenten is bekrachtigd; 

 Dat als gevolg daarvan de tekst van de GRD moet worden aangepast; 

 Dat daarbij de naam zal worden gewijzigd in GR Sociaal (GRS); 

 Dat de oorspronkelijke GRD is aangegaan door alle raden, burgemeesters en colleges van de 

Drechtstedengemeenten; 

 Dat alleen de colleges van burgemeester en wethouders van de Drechtstedengemeenten deelnemen aan 

de GR Sociaal; 

 

 

besluit: 

1. Het wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (vijftiende wijziging) vast te stellen en uit 

te treden uit de GRD; 

 

2. Onder de opschortende voorwaarde dat alle raden toestemming verlenen als bedoeld in artikel 1 van de 

Wet gemeenschappelijke regelingen, de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden, zoals inwerking 

getreden op 8 maart 2006, laatstelijk gewijzigd bij het Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling 

Drechtsteden, (veertiende wijziging), te wijzigen en de integrale tekst (versie 16.0) vast te stellen; 
 

 

 

Aldus vastgesteld op 25 oktober 2021 

 

De waarnemend burgemeester, 

 

 

 

 

 

mr. drs. A.M.M. Jetten 

 

 


