Agenda van Drechtraad op basis van het nieuwe RvO
VOORKEURSVARIANT

De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad
op dinsdag 15 april 2014 in Stadhuis Dordrecht, Stadhuisplein 1, Dordrecht die gehouden wordt van
19:00 tot 21:00 uur.
We nemen allereerst afscheid van de (plv.) leden van de 'oude' Drechtraad.
de voorzitter van de Drechtraad,
drs. A.A.M. Brok
ANNOTATIE
U treft twee concept-agenda s aan voor deze vergadering, een op basis van het nieuwe Reglement
van Orde (RvO) en een op basis van het huidige RvO.
Voorgesteld wordt om het Reglement van Orde voor de Drechtraad vast te stellen in deze
vergadering, zodat de agenda op basis van het nieuwe RvO gevolgd gaat worden.
U wordt verzocht om ZO SPOEDIG MOGELIJK aan de coördinerend griffier via
regiogriffie@drechtsteden.nl door te geven of u hiermee akkoord gaat.
Bij het agendapunt 'opening en vaststelling agenda' zal worden vastgesteld op basis van welke
agenda gewerkt gaat worden.
Bij het agendapunt 'Benoemen formateur (...)' zal de plaatsvervangend voorzitter het voorzitterschap
overnemen van de voorzitter voor onderdeel a. Vervolgens zal de vergadering worden geschorst.
Daarna zal de Carrousel Integraal worden geopend ten behoeve van de opiniërende bespreking van
agendapunt 'instellen en werkwijze ad hoc commissies'. Na sluiting van de Carrousel zal de
vergadering van de Drechtraad heropend worden. Het voorstel 'instellen en werkwijze ad hoc
commissies' zal dan vervolgens ter besluitvorming voorliggen.

1

Opening en vaststelling agenda

2

Mededelingen

3

Installatie:
a. leden van de Drechtraad;
b. plaatsvervangende leden van de Drechtraad
Toespraak van de voorzitter.

4

Coördinerend griffier dhr. A. Overbeek op eigen verzoek ontheven uit zijn functie
Voorstel:
De coördinerend griffier de heer A. Overbeek op eigen verzoek ontheven uit zijn functie per 15
april 2014.

5

Aanwijzen cöordinerend griffier en kwartiermaker Drechtraadcoördinator
Voorstel:
1. Mevr. mr. M. van Hall, griffier van Dordrecht, aanwijzen als coördinerend griffier voor de
periode 16 april - 5 juli 2014.
2. Dhr. dr. M.J.E.M. van Dam aanwijzen als kwartiermaker Drechtraadcoördinator voor de
periode 16 april - 5 juli 2014.
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6

Vragenkwartier
Hiervoor kunt u zich tot 5 minuten voor de aanvang van de Drechtraadsvergadering aanmelden
bij de coördinerend griffier.

7

Vaststellen concept verslag Drechtraad van 11 februari 2014

8

Vaststellen lijst ingekomen stukken

9

Vaststellen Reglement van Orde voor de Drechtraad (versie 4.0)
Voorstel:
Vaststellen van het Reglement van Orde van de Drechtraad (versie 4.0) met daarin de
volgende wijzigingen:
- Instelling presidium
- Vorming voorzitterspool Carrousels
- Samenstelling Agendacommissie
- Vastlegging instellen en werkwijze ad hoc commissies.

10

Aanwijzen van de plaatsvervangend voorzitter van de Drechtraad
Voorstel:
Instemmen met het aanwijzen van dhr./mevr. ......... tot plaatsvervangend voorzitter van de
Drechtraad.

11

Benoemen leden van de Auditcommisie
Voorstel:
De volgende personen met ingang van 15 april 2014 te benoemen tot bestuurlijke leden van de
Auditcommissie Drechtsteden:
- Gemeente Alblasserdam: dhr. / mevr. ....
- Gemeente Dordrecht: dhr. / mevr. ....
- Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht: dhr. / mevr. ....
- Gemeente Papendrecht: dhr. / mevr. ....
- Gemeente Sliedrecht: dhr. / mevr. ....
- Gemeente Zwijndrecht: dhr. / mevr. ....

12

Benoemen van de voorzitters van de Carrousels
Voorstel:
De volgende personen met ingang van 15 april 2014 te benoemen tot voorzitters van de
Carrousels:
- Carrousel Bestuur & Middelen:
* dhr. / mevr. ....
* dhr. / mevr. ....
* dhr. / mevr. ....
- Carrousel Sociaal:
* dhr. / mevr. ....
* dhr. / mevr. ....
* dhr. / mevr. ....
- Carrousel Fysiek:
* dhr. / mevr. ....
* dhr. / mevr. ....
* dhr. / mevr. ....

13

Benoemen leden van het Presedium
Voorstel:
Benoemen van de volgende personen tot leden van het presidium van de Drechtraad met
ingang van 15 april 2014:
- dhr. / mevr. .... namens ....
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- dhr. / mevr.
- dhr. / mevr.
- dhr. / mevr.
- dhr. / mevr.

.... namens ....
.... namens ....
.... namens ....
.... namens ....

14

Welkom aan de leden van de Agendacommissie

15

Benoemen formateur, opdracht aan formateur voor het Drechtstedenbestuur en opdracht
regionaal Meerjarenprogramma Drechtsteden
Het voorzitterschap wordt vanaf hier overgenomen door de plaatsvervangend voorzitter
Drechtraad.

Voorstel:
a.
1. De heer Brok, burgemeester van Dordrecht, te benoemen tot formateur van het
Drechtstedenbestuur.
2. De heer Brok aan te wijzen als beoogd voorzitter van de Drechtraad en het
Drechtstedenbestuur, tot het moment waarop hij officieel in die rollen kan worden aangewezen.
3. De opdracht aan de formateur conform het voorstel vast te stellen.
SCHORSING VAN DE VERGADERING
Start van de Carrousel Integraal, punt 2: Instellen en werkwijze ad hoc commissies,
opniniërende bespreking.
Sluiting van de Carrousel Integraal.
EINDE SCHORSING
HEROPENING VERGADERING VAN DE DRECHTRAAD door de voorzitter van de
Drechtraad.
Ingelast agendapunt vanuit de Carrousel Integraal:
Instellen en werkwijze ad hoc commissie
Voorstel:
1. Instemmen met de uniforme werkwijze voor en wijze van instelling van ad hoc commissies
met ingang van de nieuwe raadsperiode in 2014.
2. De essentie van de uniforme werkwijze en wijze van instellen van de ad hoc commissies
opnemen in het Reglement van Orde van de Drechtraad.
3. De uniforme werkwijze voor en wijze van instelling van ad hoc commissies tevens van
toepassing laten zijn op de formele commissies van advies op grond van artikel 22 van de
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden.
b.
Een ad hoc commissie uit de Drechtraad te formeren die in opdrachtgeverschap van de
Drechtraad en gedachtig de kader stellende rol van de Drechtraad, de inhoudelijke en
procesmatige voorbereidingen treft voor het door de Drechtraad vast te stellen
politiek/maatschappelijk regionaal Meerjarenprogramma Drechtsteden 2014-2018, conform de
in het voorstel opgenomen doelen en taken van de ad hoc commissie en de overige
voorgestelde randvoorwaarden en uitgangspunten.
c.
Naar aanleiding van het Drechtraadbesluit van 11 februari 2014, overhandigt de formateur het
overdrachtsdossier Drechtraad 2014 aan de plaatsvervangend voorzitter van de Drechtraad.
Met daarbij als eerste de aanbeveling om het overdrachtsdossier als basis te nemen voor de
nieuwe periode en het te formuleren politiek/maatschappelijk regionaal Meerjarenprogramma
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(rMJP) 2014-2018. En als tweede de aanbeveling de elementen uit het overdrachtsdossier die
nog besluitvorming vragen in de nieuwe periode te doen effectueren. (Deze onderwerpen
komen in de aansluitende integrale Carrousel aan de orde.)
d.
Bespreken stand van zaken formatieproces.
16

Afscheid van de coördinerend griffier de heer A. Overbeek

17

Rondvraag en sluiting

Aansluitend is er tot 21.30 uur pauze, waarin ook een groepsfoto van de nieuwe Drechtraad wordt
gemaakt in de hal van het Stadhuis. Om 21.30 uur start de Carrousel Integraal voor bespreking van
de overige agendapunten.
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