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Geachte mevrouw, mijnheer,

Naar aanleiding van het debat omtrent Smart Delta Drechtsteden in de raadsvergadering van 27
september jl. resteren een groot aantal vragen en worden zelfs nieuwe vragen opgeworpen. Het
betreft de rechtsverhoudingen tussen de diverse samenwerkende partijen en de feitelijke
samenwerking in Smart Delta Drechtsteden. Het lijkt erop dat hier verschillen kunne worden
geconstateerd. In dit verband zijn de navolgende vragen gerezen:

1. Slydregt.NU ontvangt gaarne de tussen Sliedrecht en Dordrecht als servicegemeente
gesloten DVO en de hieruit voortvloeiende adviesdiensten en producten.

2. Voor de uitvoering van de groeiagenda en het kader stellende uitvoeringsprogramma
zijn de zogenaamde Opgavebladen 2021 in de raadsvergadering van 12 april 2021
door de raad vastgesteld (Uitvoeringsprogramma 2021 en cyclus – Groeiagenda 2030).
De grondslag van deze activiteiten is een samenwerkingsovereenkomst. Slydregt.NU
ontvangt ook gaarne een afschrift van deze overeenkomst en de op basis hiervan gesloten
overeenkomsten.

3. Begrijpt Slydregt.NU het juist dat de samenwerkende partijen hun samenwerking
inmiddels realiseren onder de gemeenschappelijke naam Smart Delta Drechtsteden. Zijn
de tussen partijen en derden vastgelegde rechtsverhoudingen hierdoor niet gewijzigd?

4. Hebben partijen behoudens het kader stellende uitvoeringsprogramma 2021 voormeld
nog andere activiteiten in de bovenomschreven samenwerking ingebracht, zo ja,
welke activiteiten zijn dit?

5. Worden de diverse door samenwerkende partijen ingebrachte activiteiten verantwoord in
afzonderlijke van elkaar gescheiden projectadministraties?

6. Slydregt.NU ontvangt gaarne de status van de diverse ingebrachte en uitgevoerde
activiteiten in de vorm van begroting, financieel overzicht en planning.

7. Slydregt.NU beschouwt meervoudig lokale samenwerking als een eenvoudige
overeenkomst tussen één of meerdere gemeente(n) om door gemeenschappelijke
afstemming de hun gemeentegrenzen overstijgende knelpunten/ambities weg te kunnen
nemen c.q. te kunnen realiseren. Wordt deze definitie gedeeld?



Slydregt.NU hoopt door de beantwoording van bovenstaande vragen nu eens en voor al
duidelijkheid te verkrijgen over het meervoudig lokaal samenwerkingsconstruct zoals dit feitelijk
wordt toegepast.

U bij voorbaat dankend,
 
Met vriendelijke groet,
 
 
Gert Jongeneel
Slydregt.NU
 


