
Aan: Agendacommissie
Aanleveren via: griffie@papendrecht.nl 

Toelichting agendapunt voor agendacommissie en
publicatie

Onderwerp: Herijking regionale Groeiagenda 2030

Voorgestelde datum + locatie: 12 januari 2023, raadzaal

Toelichting op het agendapunt:

Inleiding
Op donderdag 24 november is in de commissie Ruimte het Uitvoeringsprogramma 2023 van de 
Groeiagenda 2030 / Smart Delta Drechtsteden besproken. De commissie heeft tijdens deze bespreking 
om twee vervolgbijeenkomsten over de Groeiagenda gevraagd. Gezien de planning van de herijking van
de Groeiagenda, worden deze bijeenkomsten op één avond gebundeld.

Historische ontwikkeling met betrekking tot de samenwerking in de regio
In de regio Drechtsteden werken de gemeenten al vele jaren samen. De opzet van die samenwerking is 
de afgelopen jaren opnieuw vorm gegeven. Om een beter beeld te kunnen vormen welke ontwikkeling 
de samenwerking heeft doorgemaakt, wordt hierop een toelichting gegeven. In dat perspectief komen 
ook de opzet, doelen en resultaten van de huidige Groeiagenda aan bod. Het Uitvoeringsprogramma 
2023 van de Groeiagenda is een hamerstuk in de raadsvergadering van 6 december. 

Opiniërend spreken over de te maken keuzes voor de nieuwe Groeiagenda
Recent is in de regio het proces opgestart om te komen tot een herijking van de Groeiagenda 2030. Op 
basis van de nieuwe lokale akkoorden en maatschappelijke ontwikkelingen, wordt de koers van de 
Groeiagenda tegen het licht gehouden en waar nodig bijgesteld. De colleges worden in dit proces actief
betrokken via de bestuurlijke werkgroepen. Voor de gemeenteraden wordt op 31 januari een 
regiobrede bijeenkomst georganiseerd. Door voorafgaand lokaal een beeldvormende bijeenkomst te 
houden, kan uw raad met het college van gedachten wisselen over de thema's die voor Papendrecht 
belangrijk zijn en die Papendrecht in wil brengen bij de herijking van de Groeiagenda.

De herijkte Groeiagenda wordt, evenals eerder is gebeurd, vastgesteld in alle gemeenteraden. Planning
is dat de herijkte Groeiagenda in maart 2023 gereed is. Daarna vindt lokale besluitvorming plaats en 
wordt, samen met onderwijs en bedrijfsleven, op regionale niveau een nieuw Uitvoeringsprogramma 
Smart Delta Drechtsteden opgesteld. 

Opzet
a) Via een presentatie de raad informeren over de context, doelen en resultaten van de huidige 

Groeiagenda 
b) Gelegenheid tot het stellen van verdiepende vragen door de raad
c) Via een dialoog input ophalen voor de herijking van de Groeiagenda

Tijdsduur
1 uur, onder te verdelen over:
a) 20 minuten presentatie
b) 20 minuten vragen stellen door de raad
c) 20 minuten dialoog
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Bijlage 
- Groeiagenda 2030

Aanvullende informatie voor agendacommissie
Is er een deadline? 
In de maand februari krijgen de contouren van de herijkte Groeiagenda vorm via de bestuurlijke 
werkgroepen. Wanneer de beeldvormende bijeenkomst van de raad in januari wordt gehouden, kan de
raad hiervoor nog input meegeven. Ook kunnen raadsleden zich zo beter voorbereiden op de 
regiobrede bijeenkomst voor raadsleden, die op 31 januari plaats vindt. 

Openbaarheid
Ja? 

AANWEZIGEN
Ambtelijk (wie aanwezig en welke rol)
- Jaap de Jong (lokaal coördinator Groeiagenda): bijdrage aan de presentatie en beantwoording van 

vragen.

Externe deskundigen, inclusief rol bij het agendapunt:
- Onder voorbehoud: Olga Arandjelovic (programmamanager Smart Delta): bijdrage aan de presentatie

en beantwoording van vragen.

Verwacht je insprekers?  Nee

Agendering college gepland op: 6 december 2022


