AMENDEMENT
De Drechtraad, in openbare vergadering bijeen op 4 september 2018 ter bespreking en
besluitvormende behandeling van het voorstel behorende bij agendapunt 10: vaststellen
groeiagenda, m.b.t. het document “groeiagenda 2030 goed leven in de Drechtsteden”.
Constaterend dat in het document groeiagenda 2030 goed leven in de Drechtsteden:
1. Blz. 3, 2e alinea, terecht geconstateerd wordt dat het beeld van de Drechtsteden – zeker buiten
de eigen regio – nog niet scherp is, etc.
2. Blz. 2, 1e alinea, er sprake is van de beeldvorming “de in totaliteit 5e stad van Nederland”.
3. Blz. 8, onderste zin van goed wonen, sprake is van de beeldvorming “verwerven plaats in top 10
woonaantrekkelijkheid-index onder 50 grootste gemeenten.
4. Blz. 9, goed werken: hogere waardering (rapportcijfer 6,6, Top 5 mkb-vriendelijkste gemeente
van de grote gemeenten in Nederland).
5. Blz. 12, 3e alinea, 3e zin, sprake is van de beeldvorming “Kwaliteit en innovatief vermogen
(bijvoorbeeld slim ruimtegebruik) zijn nodig om van de Drechtsteden een in alle opzichten in
balans zijnde complete stad te kunnen maken.
Overwegende dat:
1. Uitspraken als “stad en gemeente” hetgeen de GRD niet is niet bijdragen aan een duidelijke
profilering van onze regio maar juist verwarring zaaien.
Van mening zijnde dat:
1. De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden een regionaal samenwerkingsverband van 7
gemeenten is waarvan in de beeldvorming de kracht van de regio onderschreven moet worden.
BESLUIT:
Het voorliggende besluit als volgt te wijzigen:
1. De tekst van de Groeiagenda te wijzigen als volgt:
a. Blz. 2, 1e alinea: “Bijna 300.000 inwoners die met veel plezier wonen, werken en verblijven
in een krachtige maritieme topregio”. Weglaten van de zin: “de in totaliteit 5e stad van
Nederland”.
b. Blz. 8, de zin schrappen, alleen als meetpunt voor intern gebruik.
c. Blz. 9, de zin schrappen, alleen als meetpunt voor intern gebruik.
d. Blz. 12, 3e alinea, 3e zin: “Kwaliteit en innovatief vermogen (bijvoorbeeld slim
ruimtegebruik) zijn nodig om van de Drechtsteden een in alle opzichten in balans zijnde
complete en krachtige regio te kunnen maken”. Weglaten van het woord stad.
2. De 'Groeiagenda 2030 Goed leven in de Drechtsteden' vast te stellen als richtinggevend kader en
gezamenlijke ambitie voor de ontwikkeling van dit gebied."
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