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Onderwerp
Wijziging op de primaire begroting 2022 en de meerjarenraming t/m 2025

Voorstel
1. Akkoord gaan met het actualiseren van de primaire begroting 2022 en de meerjarenraming t/m 

2025 in verband met:
- Uitvoering participatieplekken van de Sociale Dienst Drechtsteden naar de gemeenten
- Voortzetten projecten handhaving (LSI en vermogen in het buitenland) 
- Steunmaatregel Corona in 2022 cf. beleidsagenda 2022.

2. Vaststellen van de geactualiseerde begroting 2022.
3. Vaststellen van de gemeentelijke bijdragen voor 2022.
4. Kennis nemen van de meerjarenraming 2023 tot en met 2025.

Bevoegdheid
Drechtraad, artikel 7 GR Drechtsteden.

Samenvatting
De primaire begroting 2022 is een beleidsneutrale begroting. Conform het besluit van het 
Drechtstedenbestuur op voorstellen inzake Participatieplekken en handhaving, wordt voorgesteld om 
de wijzigingen in de begroting te verwerken. Daarnaast wordt een actualisatie voorgesteld op basis van 
de steunmaatregelen corona in 2022; deze worden in dit voorstel toegelicht.

Toelichting op het voorstel
 Aanleiding

Aanleiding voor de begrotingswijziging zijn voorstellen aan het Drechtstedenbestuur inzake 
Participatieplekken en handhaving; daarnaast wordt een actualisatie voorgesteld op basis van de 
steunmaatregelen corona in 2022.

1. Verschuiving participatieplekken van de Sociale Dienst Drechtsteden naar de gemeenten

Participatie
Vanaf 1 januari 2022 draagt de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) op verzoek van de 
Drechtstedengemeenten de uitvoering van de participatieplekken over aan de zeven gemeenten. 
Gemeenten zijn vanaf dan verantwoordelijk voor de participatieplekken in hun gemeenten. 
De financiële verwerking is conform besluit van het Drechtstedenbestuur van 8 juli 2021. 
Het participatiebudget wordt per 1 januari 2022 structureel (2022 tot en met 2025) verlaagd met 
€ 1.845.000. 

gemeente bedrag 
verdeelsleute

l
Alblasserdam 83.000-
Dordrecht 1.163.000-
Hardinxveld-Giessendam 27.000-
Hendrik-Ido-Ambacht 55.000-
Papendrecht 109.000-
Sliedrecht 114.000-
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Zwijndrecht 294.000-
Totaal 1.845.000-

Apparaat
Door het verplaatsen van de participatieplekken naar de gemeenten, vervalt de administratieve taak bij 
de SDD. De begroting op de apparaatslasten wordt daarom meerjarig (2022 tot en met 2025) met 
ingang van 1 januari 2022 verlaagd met € 13.018. 

2. Voortzetten projecten handhaving in 2022

Apparaat
Door de inzet op Handhaving wordt voorkomen dat bijstandsuitkeringen onterecht worden toegekend, 
dan wel worden onterecht toegekende uitkeringen beëindigd. 
In het Drechtstedenbestuur van 8 juli 2021 is het voorstel "Voortzetten projecten handhaving" 
besproken; deze houdt een verhoogde inzet in (€ 0,5 mln.) wat derhalve resulteert in lagere 
bijstandsuitkeringen en is daarmee budgetneutraal voor de gemeenten.
Als gevolg van dit voorstel zijn de Bijstandslasten 2022 met € 0,5 mln. verlaagd. De Lasten 
Inkomensondersteuning stijgen dan naar verwachting met € 7,9 mln. (was € 8,4 mln.) ten opzichte van 
de vastgestelde begroting 2021. 
Dit heeft tot gevolg dat er een positief financieel effect gemeenten is van € 0,3 mln. (waar eerder sprake 
was van een nadelig effect van € 0,2 mln.) voor het programma Inkomensondersteuning.

3. Steunmaatregelen Corona, beleidsagenda 2022

Participatie
Het participatiebudget wordt voor het jaar 2022, conform beleidsagenda, eenmalig verhoogd met € 
1.616.000. Als onderdeel van het steun- en herstelpakket stelt het kabinet in 2020 en 2021 € 2,3 mln. 
aan extra middelen voor de re-integratie beschikbaar (decembercirculaire 2020). Dit budget wordt 
ingezet op de binnen elk van de drie geformuleerde ambities in de Regionale visie sociaal domein 
(bemiddelen naar de arbeidsmarkt, inwoners waardevol maken, begeleiding van inwoners met 
verminderde arbeidsmarktwaarde). Zoals in de 1e burap is gemeld is voor 2021 € 0,7 mln. benodigd en 
€ 1,6 mln. nodig in 2022. Met deze begrotingswijziging worden de consequenties voor het 2022 
verwerkt in de begroting 2022.

gemeente budget inzet 2021 inzet 2022
Alblasserdam 103.000 31.000 72.000
Dordrecht 1.480.000 447.000 1.033.000
Hardinxveld-Giessendam 13.000 4.000 9.000
Hendrik-Ido-Ambacht 50.000 15.000 35.000
Papendrecht 128.000 39.000 89.000
Sliedrecht 148.000 45.000 103.000
Zwijndrecht 394.000 119.000 275.000
Totaal 2.316.000 700.000 1.616.000

Uitgangspunten bij het bestedingsvoorstel
- De inzet van de extra middelen is gekoppeld aan de gevolgen die de SDD ziet voor haar 

dienstverlening betreffende de re-integratie en arbeidstoeleiding van inwoners met een 
bijstandsuitkering. Het kan gaan om gevolgen zoals de extra instroom van inwoners als gevolg van 
Corona, maar bijvoorbeeld ook om re-integratieactiviteiten die bemoeilijkt worden door Corona.

- We houden vast aan de vastgestelde regionale visie waarbij de re-integratieactiviteiten binnen 
Drechtsteden gekoppeld zijn aan de drie ambities die binnen de opgave geformuleerd zijn, namelijk:
 Iedereen die kan werken, direct naar de arbeidsmarkt ontwikkelen.
 Inwoners waardevol maken voor de arbeidsmarkt.
 Inwoners met verminderde arbeidsmarktwaarde begeleiden. 

- De gevolgen van COVID-19 voor de ontwikkeling van het bijstandsbestand zien we voor jongeren 
en ondernemers direct, omdat zij het meest kwetsbaar zijn gebleken. Zoals we ook een direct effect 
zien op de uitstroom.
Voor een deel zullen de gevolgen pas later zichtbaar zijn, omdat er sprake is van steunmaatregelen 
en inwoners eigen middelen inzetten. Om middelen effectief in te zetten spreiden we deze over 
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2021 en 2022. Dit geeft de SDD bovendien de kans om activiteiten, projecten en instrumenten goed 
voorbereid in te zetten.

- De extra middelen worden ingezet voor nieuwe activiteiten of intensivering van bestaande 
activiteiten.

- Daarnaast zetten we een deel van de middelen in voor activiteiten die complementair zijn aan de 
dienstverlening van Kickstart, ons Regionaal Mobiliteitsteam (RMT), waarbij we inzetten op 
ontschotting van de dienstverlening van SDD, Baanbrekend Drechtsteden, het UWV en het RMT om 
tot meer integraliteit te komen van de ondersteuning van inwoners in Drechtsteden. 

- Een ander deel van de middelen zetten we in voor activiteiten die aansluiten bij de kansen en 
mogelijkheden die er in de lokale gemeenten liggen om inwoners met een bijstandsuitkering te 
stabiliseren, te participeren en te activeren. Dit met het doel om de dienstverlening van Pre-Perspct 
samen met de afzonderlijke gemeenten zodanig te ontwikkelen dat lokale initiatieven, projecten, 
activiteiten en voorzieningen naadloos gaan aansluiten op de leerlijnen van Perspct.

 Beoogd resultaat
Vaststellen van de 1e begrotingswijziging voor de begroting 2022.

 Argumenten
Zie onder 'Aanleiding'.

 Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Consequenties
 Financiële consequenties

Zie bijlage 1.

 Personele en organisatorische consequenties
Geen personele consequenties; de verlaging van de apparaatskosten wordt opgevangen door natuurlijk 
verloop.

 Juridische consequenties
Geen juridische consequenties.

Fatale termijn
Niet van toepassing.

Advies en draagvlak
Niet van toepassing.

Verdere procedure en uitvoering
Na vaststelling ontvangen de gemeenten een geactualiseerde begroting inclusief de 
liquiditeitenplanning.

Communicatie
Niet van toepassing.

Onderliggende stukken
 Bijlage 1: Financiële consequenties
 Bijlage 2: voorstel 'Verschuiving uitvoering participatieplekken van de SDD naar de gemeenten'
 Bijlage 3: voorstel 'Voortzetten projecten handhaving (LSI en vermogen in het buitenland) in 

2022'
 Bijlage 4: Bijdrage per gemeente per opgaven/product 2022-2025.
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