Van de (Steun) Fractie:
BURGERINITIATIEF, Raad 29 oktober.
Het burgerinitiatief wilde een correctief referendum
met de vraag: waar wilt u bij horen, bij
Molenwaard, Giessenlanden, Gorinchem of de
Drechtsteden?
De T@B stemde tegen het burgerinitiatief, omdat:
De T@B vindt dat het College conform het
gezamenlijke amendement van 18-19 december alle
belanghebbenden ruim voldoende heeft gehoord.
De T@B vindt het advies van het College om het
burgerinitiatief niet over te nemen een goed advies
dat op juiste wijze de grote inspanningen en
betrokkenheid naar alle belanghebbenden
weergeeft.
De T@B respecteert haar verkiezingsbelofte
en ledenraadpleging met betrekking tot
zelfstandigheid en groen licht voor de
gemeenschappelijke regeling Drechtsteden.

komende tijd meelopen. Vanaf 2018 is ze
volwaardig lid. Resultaat van weloverwogen
beslissingen nemen en goed uitvoeren. Goed
luisteren naar kiezers en leden over hun kijk op de
toekomst. Dat is de kracht van de T@B welke nu
verzilverd is, een nieuwe mijlpaal in de successen
van de partij!
Geschiedenis:
In 2012 koos de Raad voor samenwerking in de AV,
we werkten al jaren samen en dat wilden wij
bestendigen. De Drechtsteden stonden toen
eigenlijk al nr. 1 in de Oriëntatie. Najaar 2014 liep
de samenwerking vast door verschil van mening
over de vorm, zoals fusie bijvoorbeeld. Maar wij
beloofden onze kiezers zelfstandig te blijven. De
provincie gaf ons een duidelijke boodschap: voor de
zomer moet een keus gemaakt zijn! daarop besloten
wij op 9 juli voor de Drechtsteden te kiezen.
Wij danken dan ook iedereen die hieraan
heeft meegewerkt maar vooral onze kiezers
en leden!

De Raad daarop op 9 juli j.l. besloten heeft toe te
treden tot de GR Drechtsteden en dat veranderen
wij niet.
De T@B heeft op 9 juli op grond van de verordening
voor de toelating van het burgerinitiatief gestemd
om daarna de indieners aan te horen en mede
hierop haar besluit te baseren.
De T@B concludeert dat op uitzonderlijk hoge
democratische wijze gebruik gemaakt is van de
deskundigheid en creativiteit van alle
belanghebbenden en acht een referendum onnodig.
De T@B maakt de inwoners niet blij met een dooie
mus en houdt haar beloften om voor de
Drechtsteden te gaan gestand!
TOETREDINGSBELSUIT HARDINXVELDGIESSENDAM, Drechtraad 3 november.
Hardinxveld-Giessendam is lid van de Drechtsteden!
De T@B en haar kiezers hebben loon naar
werken. Hardinxveld-Giessendam mag
toetreden tot de Drechtsteden.
Dat is dinsdagavond 3 november besloten in de
vergadering van de Drechtraad. Hardinxveld had
vorig jaar december al gevraagd of toetreding
mogelijk was. De Drechtraad heeft toen onderzoek
naar de gemeente gedaan. Hardinxveld gaat de

Foto: Zes lachende Drechtstedenburgemeesters, v.l.n.r.
Dominique Schrijer, Zwijndrecht; Jaap Paans,
Alblasserdam; nieuw lid Roel Augusteijn; Bram van
Hemmen, Sliedrecht; Kees de Bruin, Papendrecht; Jan
Heijkoop, Hendrik Ido Ambacht. Daar achter enige blije
T@B raadsleden, v.l.n.r. Johan van Wijngaarden, Guus van
den Bosch en Arjan Faro, uiterst rechts nog een schim van
Trudy Baggerman en Robert Philippo. (Foto: K.Nederveen)

Belangrijke data, noteert u alvast in uw
agenda!
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