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1. Inleiding 
De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden is in 2006 opgericht om samen te werken aan een 
krachtige regio. Binnen de Drechtsteden werken zeven gemeenten op een vernieuwende manier 
samen. Dat doen we onder het motto ‘Samen stad aan het water’. We maken regionaal beleid en 
voeren dat beleid regionaal uit, daar waar dat handig is. Daarnaast blijven we eigen lokale keuzes 
maken. Zo benutten we het beste van beide. 
 
Twee keer per jaar wordt de Drechtraad geïnformeerd over de uitvoering van de begroting. Dit gebeurt 
met de 1e en 2e bestuursrapportage. Voor u ligt de 1e bestuursrapportage van de Gemeenschappelijke 
Regeling Drechtsteden (GRD) over het jaar 2020. Deze 1e bestuursrapportage betreft de periode 
januari tot en met april 2020. In deze bestuursrapportage wordt op basis van de realisatie in die 
periode een jaarprognose gegeven. Verschillen tussen de jaarprognose en de vastgestelde begroting 
worden toegelicht. Waar een grote mate van zekerheid is dat verschillen werkelijkheid worden, wordt 
een voorstel gedaan om de begroting te wijzigen. 
 
Waar in deze bestuursrapportage wordt verwezen naar de begroting 2020, wordt bedoeld de 
begroting zoals vastgesteld door de Drechtraad op 3 december 2020. Dat is inclusief de 1e 
begrotingswijziging. 
 
 

1.1 Algemeen beeld 
Coronacrisis 
Deze 1e burap wordt eind mei opgesteld. De coronacrisis en de beheersmaatregelen hebben een 
groot effect op de samenleving en de economie. Bij de GRD is dat met name zichtbaar bij de sociale 
dienst en gemeentebelastingen. In de 1e burap is een eerste financieel effect voor 2020 geschetst. 
Ontwikkelingen en vooruitzichten zijn echter nog uiterst onzeker, zodat een stabiele, betrouwbare 
prognose op dit moment niet mogelijk is. Om die reden wordt de begroting 2020 nog niet verhoogd, 
maar is de risicoparagraaf uitgebreid, zie onder 1.5 'Risico's'. In hoofdstuk 2 'Programma's' voor elke 
GRD-dochter effecten en risico's beschreven.  
De Drechtraad wordt regelmatig op de hoogte gehouden van de inhoudelijke en budgettaire 
ontwikkelingen, waar nodig met een voorstel voor wijziging van de begroting. 
In de 2e burap 2020 volgt een geactualiseerd beeld.  
 
Risicobeheersing  
Een goede sturing op en beheersing van risico's draagt bij aan het vertrouwen en comfort dat de GRD 
aan de deelnemende gemeenten biedt. In elk van de P&C-documenten wordt een actuele 
inventarisatie van risico's en kansen opgenomen. Uitgangspunt is dat het weerstandsvermogen voor 
de risico's wordt georganiseerd bij de deelnemende gemeenten (Nota Risicomanagement en 
Weerstandsvermogen, Drechtraad 3 juli 2018). De GRD beschikt zelf niet over weerstandsvermogen 
in de vorm van reserves. Dit betekent dat bij overschotten de overblijvende middelen terugvloeien 
naar de gemeenten. Bij tekorten of negatieve exploitatieresultaten volgt een aanvullende 
gemeentelijke bijdrage.  
 
De inventarisatie van de risico's bij deze 1e bestuursrapportage laat zien dat de openstaande risico's 
ten opzichte van de begroting 2020 met € 4,2 miljoen zijn toegenomen.  
De positieve risico's (kansen) zijn met € 0,2 miljoen toegenomen.  
 
Gemeentelijke bijdragen  
De gemeentelijke bijdragen stijgen met € 32,5 miljoen ten opzichte van begroting 2020. Hiervan 
betreft € 27,7 miljoen de Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers), 
zie de toelichting op pagina 18. De overige € 4,8 miljoen bestaat uit de volgende posten:  
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Onderwerp Gemeentelijke 
bijdragen 

(x € 1 miljoen) 

Toelichting 

Regionaal Platvorm Verkeersveiligheid 

 Deze bijdrage was nog niet opgenomen in begroting 2020  + € 0,1 pagina 14 

Participatiebudget 

 Perspectief op werk: door het Rijk is een subsidie van € 1,0 miljoen beschikbaar 
gesteld 

 + € 1,0 pagina 24 

 Pilot kinderopvang bij de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht  + € 0,3 pagina 24/25 

 Groei van de doelgroep, loon- en prijsontwikkeling  + € 1,5 pagina 22-24 

 Wsw: hogere Rijkssubsidie, lagere opbrengst uit detacheringen  + € 0,9 pagina 24/25 

Beschermd wonen 

 Extra inzet  + € 0,2 pagina 18 

Gemeentebelastingen 

 Meerkosten WOZ-bezwaarschriften, beheer basisregistraties, nieuwe 
waarderingsinstructie 

 + € 0,8 pagina 40-44 

 

Totaal  + € 4,8  

In de bijlagen 2, 3 en 4 is het overzicht van de bijdragen per gemeente opgenomen. 
 
In paragraaf 1.4 worden de begrotingswijzigingen per programma weergegeven, in paragraaf 1.5 zijn 
de risico's opgenomen. In deze 1e bestuursrapportage gaan wij in op de stand van zaken per 
programma, waarbij wij onder andere aangeven welke afwijkingen worden verwacht voor 2020. 
Hieronder wordt per programmaonderdeel eerst een inhoudelijke samenvatting gegeven. 

 
 
PROGRAMMA BELEID EN BESTUUR 
 
Bureau Drechtsteden 
Vanaf 1 januari 2020 is Bureau Drechtsteden (BDS) verder gegaan als staf- en programmabureau 
voor de GRD. Door de overheveling van de bovenlokale taken uit het ruimtelijk-economisch domein 
naar de gemeenten, en van het CIO office naar het Servicecentrum Drechtsteden is er een afgeslankt 
Bureau Drechtsteden ontstaan. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de invulling van dit 
nieuwe staf- en programmabureau. Er is er een strategische herpositionering van het bureau 
gemaakt, die past bij de bestuurlijke ontwikkelingen van de samenwerking in de Drechtsteden. Dit 
heeft geresulteerd in het benoemen van taakvelden op het gebied van: 

 het voeren van regie op de integrale agenda voor externe betrekkingen en het vergroten van het 
relevante netwerk voor de regio Drechtsteden; 

 de integrale afstemming en advisering en voorbereiding van het bestuurlijk besluitvormingsproces; 

 de staftaken van de GRD. 
 
Per 1 juni 2020 is er een nieuwe leidinggevende gestart. De komende tijd worden samen met dit 
nieuwe hoofd het bureau en de taakvelden verder vorm gegeven en uitgewerkt. 
 
Voor het Begrotingsprogramma Groeiagenda, Beleid en Bestuur en het Begrotingsprogramma 
Bedrijfsvoering, CIO worden drie begrotingswijzigingen voorgesteld. Deze worden in paragraaf 1.4 
Begrotingswijzigingen én in de toelichting bij het onderdeel Beleid en Bestuur en CIO nader toegelicht. 
 
 

PROGRAMMA SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN 

In deze 1e bestuursrapportage geven wij u een financieel en beleidsmatig beeld van de realisatie van 
de SDD gedurende de eerste vier maanden van 2020. Het zijn bijzondere maanden, omdat 
halverwege maart duidelijk werd dat de coronacrisis diep in zou grijpen in onze samenleving, zowel in 
economisch als in sociaal opzicht. 
 
Waar de prestaties van de SDD in de eerste twee maanden van 2020 volgens de afgegeven prognose 
verliepen, veranderde dit beeld toen duidelijk werd dat er sprake was van een langer aanhoudende 
crisis. Door het Rijk is en wordt snel gereageerd op de veranderende omstandigheden. Inmiddels is 
duidelijk dat Nederland net als de rest van Europa een recessie van ongeveer 8% zal krijgen te 
verwerken en dat herstel zich niet voor eind 2021 zal aftekenen. Voor veel inwoners betekent dit dat 
zij in hun bestaanszekerheid geraakt worden, omdat inkomsten verdwijnen, herstel op zich laat 
wachten en een mogelijke schuldenlast zich opstapelt. De coronacrisis heeft door de angst voor 
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besmetting en de geldende richtlijnen voor contact ook consequenties voor het sociaal verkeer en de 
zorg. Dit zien wij eveneens terug in het financiële beeld voor de maatschappelijke opgave ‘zorgen 
voor ondersteuning’ van de SDD.  
 
Door de SDD wordt adequaat gereageerd op de veranderende omstandigheden met deel nieuwe 
dienstverlening:  

 Uitvoering geven aan de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Financiële 
ondersteuning voor ondernemers binnen de Drechtsteden die een groot deel van hun omzet/ 
inkomen hebben zien wegvallen. De Sociale Dienst heeft, per datum van 1 mei 2020, ruim 4.000 
ondernemers voorzien van tijdelijk inkomen; 

 De financiële noodregeling voor voedselbanken: een tijdelijke mogelijkheid tot financiering van 
voedselbanken, op het moment dat zij geen uitgifte van (volledige) voedselpakketten meer kunnen 
verzorgen; 

 #SDDHelpt: een initiatief van de Sociale Dienst Drechtsteden om samen met de 7 Drechtsteden, 
bedrijven, sociale partners en vrijwilligersorganisaties de zorg-/hulpvraag van inwoners te 
verbinden met allerlei lokale initiatieven. 

 
De ruim 4.000 ondernemers die zich hebben gemeld voor de Tozo-regeling zijn in hoog tempo 
geholpen. Wachtlijsten hebben zich niet voorgedaan. Nog steeds worden bijstandsgerechtigden 
geplaatst in werk, maar de instroom laat een stijgend beeld zien met navenant een stijging van de 
lasten. Conform het landelijke beeld stagneert op dit moment de vraag naar schuldhulpverlening, 
maar de verwachting is dat deze in het derde kwartaal drastisch zal toenemen. En ook zien we een 
bescheiden terugloop op een aantal WMO producten. 
 
Vooruitblik 
De gevolgen van de coronacrisis voor onze klanten op lange termijn zijn nu nog niet in te schatten. 
Financieel gezien lijkt de impact op de sociale dienst beperkt; de kosten op korte termijn, zoals  
Tozo-regeling, worden in principe geheel gedekt door het Rijk. De komende maanden wordt op basis 
van de scenario's van het CPB een inschatting van de impact op de middellange termijn gemaakt. 
Dan is duidelijker hoe diep de maatregelen ingrijpen in onze economie, samenleving en onze 
inwoners. Het effect op de begroting is afhankelijk van de mate waarin het Rijk de kosten zal 
vergoeden. Het CPB geeft op dit moment ook geen raming voor de voorjaarsnota van het Rijk en komt 
medio juni met een eerste doorrekening. Daarom zal veel bekend worden bij de presentatie van de 
rijksbegroting 2021 op Prinsjesdag. In deze 1e bestuursrapportage is daarom nu alleen een technische 
doorrekening van de effecten van de eerste 4 maanden van het jaar opgenomen. 
 
Bestaanszekerheid versterken 
Voor de opgave bestaanszekerheid versterken geven de eerste 2 maanden een ongewijzigd beeld ten 
opzichte van 2019. Door de coronacrisis werden veel inwoners in hun bestaanszekerheid geraakt. 
Van kwetsbare inwoner tot zelfstandig ondernemer. Sommige hiervan moesten de afgelopen periode 
(financieel) ondersteund worden. De SDD, maar ook veel anderen hebben zich daarvoor ingezet. Van 
professional tot vrijwilliger, lokaal en regionaal. Naast de reguliere dienstverlening werd een aantal 
extra activiteiten opgezet om inwoners te helpen, namelijk de hierboven al genoemde voorbeelden 
zoals de Tozo-regeling, de financiële noodregeling voor voedselbanken en #SDDHelpt. 
 
Voor wat betreft Inkomensondersteuning wordt er stijging van het tekort van € 5,7 miljoen verwacht 
ten opzichte van de actuele begroting 2020. Onder normale omstandigheden publiceert het ministerie 
van SZW medio april de (voorlopige) budgetten 2020 voor de financiering van de uitkeringen. Deze 
budgetten zijn gebaseerd op de macro-uitgaven 2019 en van de CPB-voorspellingen van de werkloze 
beroepsbevolking in 2019. Met toepassing van een vaste rekenregel leidt het CPB daaruit een 
voorspelling van het aantal bijstandsuitkeringen in 2020 af. Als deze rekenregel nu wordt toegepast 
dan betekent dit landelijk een korting van ongeveer € 200 miljoen. Gezien de ontwikkeling van de 
bijstand als gevolg van de coronacrisis is dit een tegengestelde beweging. Vanuit de GRD/SDD is 
daarom een lobby gestart in samenwerking met onder ander Divosa, om de BUIG-budgetten 2020 
(eventueel 2021 en 2022) op basis van gerealiseerde uitgaven met de gemeenten af te rekenen. 
Feitelijk moeten we constateren dat de BUIG-methodiek in deze coronatijd niet meer adequaat is. 
 
Ontwikkelen naar werk 
In de begroting was voorzien dat het uitkeringsbestand licht (1%) zou dalen (naar 6.177 
uitkeringsdossiers). Deze doelstelling was mede gebaseerd op de prognose van het CPB en eigen 
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extra ambitie. Aan het eind van 2019 en de eerste 2 maanden van 2020 werd duidelijk dat het halen 
van deze doelstelling lastig werd. De economie vlakte sneller af dan het CPB had voorspeld. De 
coronacrisis deed daar in maart en april nog een schep bovenop. De kleine economische groei (1%), 
zoals aanvankelijk door het CPB was voorspeld, wordt door de crisis niet meer gehaald. De 
voorspellingen gaan eerder richting een (diepe) recessie. De verhoogde instroom in de bijstand en de 
teruglopende uitstroom naar werk is al duidelijk zichtbaar. Het beeld in de eerste 4 maanden is een 
stijging van het aantal bijstandsgerechtigden van ruim 1%, daarmee al 2% hoger dan begroot. Als 
deze trend doorzet, zijn er eind 2020 ongeveer 7.000 bijstandsgerechtigden, tegenover 6.358 
bijstandsgerechtigden per 3 mei 2020. Met name de mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en 
verminderde loonwaarde lijken hard getroffen te worden. Welke financiële gevolgen de stijging van de 
bijstand voor de Drechtsteden zal hebben, hangt af van de mate waarin het Rijk de financiering 
(BUIG) gaat aanpassen. Hiervoor wordt actief gelobbyd. Vooralsnog worden de bijstandsgerechtigden 
zo goed mogelijk opgevangen en begeleid naar andere delen van de arbeidsmarkt, die niet of minder 
door de crisis worden getroffen. Verder worden de contacten met werkgevers onderhouden om straks 
deze inwoners weer goede kansen te kunnen bieden. Perspct is tijdelijk afgeschaald. De bemiddeling 
naar werk is nog redelijk op niveau. Wel laat de (tijdelijke) detachering van mensen met een 
arbeidsbeperking een terugval zien. 
 
Zorgen voor ondersteuning 
In de eerste 2 maanden zagen we een onveranderd beeld tegenover 2019. De groei van klanten zette 
onverminderd voort. Dit veranderde door de coronamaatregelen. De dagbesteding (groepsgewijze 
begeleiding, veelal in beschermde omgeving) is in de meeste gevallen gestaakt of in omvang 
afgeschaald. De individuele begeleiding vindt waar mogelijk op 'afstand' plaats en een deel van de 
cliënten heeft de huishoudelijke ondersteuning uit angst voor besmetting tijdelijk opgeschort. De 
Drechthopper wordt alleen nog ingezet voor de hoogstnoodzakelijke individuele ritten. De levering van 
hulpmiddelen wordt voortgezet, maar onderhoud en service is beperkt tot het hoogstnoodzakelijke en 
ook hier zien we dat cliënten de uitlevering van nieuwe middelen hebben uitgesteld. We zien dat de 
groei van nieuwe klanten bij voorzieningen lijkt te vlakken. Het is, op basis van 2 maanden voortgang, 
nog niet duidelijk of dit een tijdelijk effect is of ook een structurele component heeft. 
Hoewel de impact op de dienstverlening voor cliënten en zorgaanbieders aanzienlijk is, lijkt de 
financiële impact van de coronacrisis in de eerste vier maanden jaren vooralsnog beperkt. Dit heeft er 
niet alleen mee te maken dat de crisis slechts het laatste deel van de verslagperiode betreft, maar ook 
dat eventuele wijzigingen in de vraag naar maatschappelijke ondersteuning daarop zullen na-ijlen. 
Bovendien is met aanbieders, in navolging van de landelijke lijn, een garantieregeling getroffen die 
hen een vrij constante omzet garandeert. 
 
 

PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING 
 
Ingenieursbureau Drechtsteden 
Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) verzorgt voor de deelnemers het ontwerp, aanbesteding en 
realisatie van de openbare ruimte in de Drechtsteden. Met de technische ingenieursexpertise en lokale/ 
regionale gebiedskennis biedt het IBD versterkt en verlengd opdrachtgeverschap voor gemeenten 
richting marktpartijen. Het IBD is een publieke organisatie en komt op voor de publieke belangen van 
de eigenaren. 
 
Samen met de eigenaren zijn, in 2017, de contouren voor het volgende ondernemingsplan benoemd. 
Dit Ondernemingsplan 2018-2020 beschrijft de ontwikkelrichting van het IBD voor de komende jaren.  
 
Het werken bij een (publiek) ingenieursbureau is continu aan verandering onderhevig. Het digitaal 
werken, tekeningen samenstellen, ontwerpen in drie – of vier dimensies, modelleren samen met 
burgers en stakeholders zijn ontwikkelingen die de komende jaren een grote vlucht zullen nemen. 
Grote sociale en technologische veranderingen zullen het ingenieurswerk sterk veranderen. Zowel de 
impact van nieuwe technologie, als de snelheid waarmee deze zich ontwikkelt, zal niet aan het IBD 
voorbij gaan. Belangrijke ontwikkelingen voor het IBD zijn: 

 Omgang met burgers; 

 Circulaire economie en klimaatadaptatie; 

 Drie dimensionaal ontwerpen, tekenen en modelleren; 

 Automatisering, ICT, opendata en sensor netwerken; 

 Personeel: van externe naar interne flexibiliteit; 
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 Duurzame inzetbaarheid medewerkers. 
 
 
Servicecentrum Drechtsteden 
Voorgesteld wordt om de begroting van het SCD met per saldo € 1.066.000 aan te passen (te 
verhogen). Het saldo van deze bijstelling wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de volgende twee 
posten: 

 CIO office is per 1 januari 2020 ondergebracht van BDS naar het SCD. De directe financiële, 
personele en organisatorische gevolgen zijn beperkt. Tegenover de stijging van de kosten bij het 
SCD ter grootte van € 1.186.000 staat een daling van de kosten bij BDS. Het effect op de totale 
gemeentelijke bijdragen is nihil. Wél heeft de wijziging consequenties voor de verdeling per 
gemeente, door het verschil in verdeelsleutels; 

 Lagere lasten functionaris gegevensbescherming (FG) ter grootte van € 107.000. Mede naar 
aanleiding van de jaarrapportage Privacy & Gegevensbescherming over de periode mei 2018 – 
april 2019 is besloten de taken van de FG te splitsen in meer toezichthoudende/ controlerende 
taken en adviserende (FG-)taken. Daarmee wordt belangenconflicten en taakverwatering 
voorkomen. De adviseurs blijven werkzaam bij het SCD. De leidinggevende van de FG wordt de 
algemeen directeur van de GRD. Deze wijziging heeft evenals bij de herpositionering CIO office 
gevolgen voor de kostenverdeling over de gemeenten en de GRD. 

 
Periodiek moeten op bedrijfsmiddelen vervangingsinvesteringen plaatsvinden. In dat kader wordt een 
krediet aangevraagd van € 750.000 voor reguliere vervanging van het Personeelssysteem. Aangezien 
hier sprake is van een vervanging zijn de uit het krediet voortvloeiende kapitaallasten reeds onderdeel 
van de bestaande begroting van het SCD. 
 
Op basis van de huidige inzichten en inschattingen is het reëel te veronderstellen dat het (totale) 
exploitatiesaldo 2020 van het SCD negatief uitpakt. Gelet op de grote onzekerheid ten tijde van het 
opstellen van deze bestuursrapportage is een dergelijk saldo op dit moment niet goed in te schatten. 
Bij de 2e bestuursrapportage wordt een nadere kwantificering gegeven. 
 
 
Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden en het Onderzoekcentrum 
Drechtsteden 
Gemeentebelastingen en Basisinformatie (GBD) en het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) 
vallen onder dezelfde directie en worden door één managementteam aangestuurd. 
 
De COVID-19 uitbraak heeft op verschillende onderdelen van de begroting 2020 van de GBD/OCD 
aanmerkelijke impact. Enerzijds staan de belastingopbrengsten van de deelnemende gemeenten 
onder grote druk. Dat betekent meer alertheid en inzet op aanslagverzending en invordering.  
 
Het OCD krijgt een belangrijke rol voor het in beeld brengen van de maatschappelijke effecten van de 
virusuitbraak. Dit resulteert in vermindering van de uit te voeren reguliere aanvullende dienstverlening. 
Tevens wordt capaciteit uit het belastingdomein (bezwaar en beroep) ingezet om deze taak te kunnen 
uitvoeren. 
 
Een tweede zorg is de toenemende stroom aan WOZ-bezwaarschriften. De oproep van de 
zogenaamde no cure, no pay-bureaus aan woningeigenaren en bedrijven ‘gratis’ in bezwaar te gaan, 
levert een aanzienlijk hogere inzet van de organisatie. Daarnaast zijn de claims die deze bureaus 
doen op de vergoeding van proceskosten aanzienlijk. In het laatste kwartaal 2019 heeft dit geleid tot 
een onvoorziene lastenpost. Zonder maatregelen van de wetgever moeten we ervan uit gaan dat dit 
een structureel effect heeft op de begroting. Omdat we zien dat niet alleen het aantal bezwaarschriften 
toeneemt, maar ook het aantal bureaus, willen wij hier nog een aanzienlijk hoog risico melden. 
 
Voor de uitvoering van het functioneel beheer BAG/BGT is een voorziening getroffen om deze taak 
binnen het netwerk te kunnen uitvoeren. 
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1.2 Overige (financiële) ontwikkelingen 
 
Ontwikkeling loonkosten 
Bij de primaire begroting 2020 zijn de budgetten verhoogd voor de verwachte stijging van de 
loonkosten. Die verhoging, met 3,2%, is daarbij gebaseerd op de ramingen van het Centraal Plan 
Bureau zoals ook opgenomen in de septembercirculaire 2018 gemeentefonds. Intussen is de cao 
gemeenten 2019-2020 definitief. Bij deze 1e bestuursrapportage 2020 is voor elke dochter nagegaan 
of de werkelijke loonkostenstijging in 2020 naar verwachting kan worden opgevangen binnen de 
bestaande begrotingsruimte. Dit is het geval bij alle dochters behalve bij Gemeentebelastingen. Bij 
Gemeentebelastingen kan de werkelijke loonkostenstijging in 2020 niet binnen het budget worden 
opgevangen. Bij de begroting 2020 was dit reeds in de risicoparagraaf opgenomen. 
 
Voorzieningen frictiekosten 
Bij het opstellen van de 1e bestuursrapportage 2020 is nagegaan of de hoogte van de voorzieningen 
frictiekosten uit de jaarrekening 2019 toereikend zijn. Bij de jaarrekening 2020 zal de berekening van 
de voorzieningen frictiekosten worden geactualiseerd. Op basis van de huidige cijfers verwachten wij 
dat de voorzieningen frictiekosten toereikend zijn in 2020. 

 
Informatiebeveiliging binnen de Drechtsteden  
Door de snelle digitalisering en nieuwe technologie is digitale veiligheid steeds belangrijker. De 
Drechtsteden beschikken gezamenlijk over een grote hoeveelheid gegevens, en beschikken over 
kritieke infrastructuur. Het beschermen van deze gegevens en infrastructuur is voor de Drechtsteden 
van groot belang. Hiervoor nemen de Drechtsteden maatregelen op technisch en organisatorisch 
gebieden en zorgen wij dat wij aan wet & regelgeving blijven voldoen zoals onder andere: Baseline 
Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 
 
Ondanks het nemen van deze maatregelen blijft er een risico dat de Drechtsteden te maken zullen 
krijgen met een cybersecurity incident. Dit kan bijvoorbeeld een hackaanval op de Drechtsteden ICT 
omgeving zijn of een virus uitbraak op het netwerk. Een cybersecurity incident kan grote impact 
hebben op de primaire dienstverlening vanuit de Drechtsteden naar de burger. In het slechtste geval 
kan de dienstverlening stilvallen of het vertrouwen van de burger in de overheid worden geschaad. 
Om voorbereid te zijn op een eventueel cyber incident dient er door de GRD een cyber incident/ crisis 
response plan opgezet te worden. Dit om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid (BIV), 
van onze informatiesystemen binnen de Drechtsteden te borgen. 
 
In deze bestuursrapportage, bij bijlage 6 wordt uitgebreider ingegaan op informatiebeveiliging binnen 

de Drechtsteden. 
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1.3 Voortgang taakstelling 
 
De Drechtraad heeft op 3 december 2019 maatregelen vastgesteld met een financiële omvang van  
€ 2,1 miljoen, waarvan € 1,4 miljoen voor het 'niet-sociaal domein'. De resterende taakstelling van  
€ 2,9 miljoen is in begroting 2020 gehandhaafd. De Drechtraad ontvangt daarvoor separaat een 
voorstel. 
 
De stand van zaken bij de maatregelen 'niet-sociaal domein' is als volgt (bedragen x € 1.000): 

Maatregel Dochter Taakstelling 
2020 

Prognose 1e 
burap 2020 

Afwijking 
prognose 

taakstelling 

Uitbetalen restant Manden Maken BDS 385 385 - 

Minder en efficiënter vergaderen DSB BDS 10 10 - 

Minder en efficiënter vergaderen DR Regiogriffie 90 90 - 

CIO verminderen 1fte SCD 100 100 - 

Besparing ICT Verandert! SCD 100 - 100 

Efficiency maatregelen SCD 100 100 - 

Van basisdienstverlening naar aanvullende 
dienstverlening 

SCD 300 - 300 

Efficiency maatregelen SDD 100 100 - 

Huisvesting Hellingen en Dienstengebouw 
verlengen 

GRD 215 215 - 

Totaal  1.400 1.000 400 

Zie de toelichting hierna, waar het risico bestaat dat de bezuiniging niet (geheel) wordt gerealiseerd, 

wordt naar een alternatieve invulling gezocht. 

Toelichting afwijking prognose taakstelling: 
ICT Verandert!  
De oorspronkelijke businesscase van het programma ICT Verandert!, het outsourcen van delen van 
de ICT-dienstverlening liet een besparingspotentieel zien van € 1,0 miljoen op de ICT-
exploitatielasten. Van dit besparingspotentieel is een deel al taakstellend als bezuinigingsmaatregel in 
de begroting verwerkt. Inclusief de € 0,1 miljoen uit het pakket 'niet-sociaal domein' is de begroting 
2020 met € 0,7 miljoen verlaagd. 
Het is onzeker of die besparing ook structureel in die omvang kan worden gerealiseerd. Daarvoor 
wordt dit jaar een geactualiseerde businesscase en financiële analyse opgesteld. Daar wordt in de  
2e burap 2020 over gerapporteerd.  
 
Van basisdienstverlening naar aanvullende dienstverlening 
Deze maatregel betekent dat het pakket aan basisdienstverlening van het SCD wordt verkleind en dat 
klantorganisaties die dienstverlening desgewenst via een afzonderlijke dienstverleningsovereenkomst 
weer kunnen afnemen. Beschouwing van het huidige pakket laat echter zien dat het zondermeer 
verkleinen van dat basispakket het risico heeft dat kosten dan alleen maar verschuiven naar 
gemeenten (taken moeten toch worden uitgevoerd omwille van de continuïteit van de werkprocessen), 
en daarmee per saldo geen bezuiniging zal opleveren.  
Derhalve zal de basisdienstverlening worden voorgesteld neerwaarts bij te stellen, zonder gewenste 
separate dienstverleningsovereenkomsten. Hiermee blijft de taakstelling gehandhaafd. Overigens zal 
er daarnaast gekeken worden naar mogelijkheden kwaliteit en efficiency van de dienstverlening te 
verhogen die tot verdere besparingen kunnen leiden door bijvoorbeeld de inzet van verdere ‘digitale 
transformatie’. 
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1.4 Begrotingswijzigingen 
In het onderstaande overzicht zijn de voorgestelde begrotingswijzigingen per programma 
weergegeven. Een positief bedrag betekent een verhoging van de baten of de lasten en een negatief 
bedrag betekent een verlaging van de baten of de lasten. De kolom S/I geeft weer of de voorgestelde 
begrotingswijziging een incidenteel of structureel karakter heeft. In de laatste kolom is weergegeven of 
de wijziging consequenties heeft voor de gemeenten en wat dan de financieringsbron is. 
 
(bedragen x € 1.000) 

 
  

Lasten Baten

Beleid en bestuur 764           764           

Groeiagenda 2019, Spoorzone 200           200           Resultaatbestemming 2e burap 2019. I Reserve

Functionaris 

gegevensbescherming
129           129           

De functie is tot 2020 onderdeel van het SCD. Per       

1 januari 2020 is deze toegevoegd aan BDS.
S Gemeenten

Regionaal Platform 

Verkeersveiligheid 
435           435           

Van de provincie Zuid-Holland is voor 2020 en 2021 

subsidie ontvangen voor de regionale vekeersveiligheid.
I Provincie Zuid-Holland, gemeenten

Sociale Dienst 32.015      32.015      

Werk & Inkomen 30.387      31.466      

Inkomensondersteuning 27.661      27.661      

Wijziging i.v.m. toekenning voorschot op grond van de 

'Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 

ondernemers' (Tozo).

I Gemeenten

Wsw 663           663           

Verhoging van lasten en baten o.b.v. september- en 

decembercirculaire 2019 en de bijgestelde begroting in 

samenwerking met Drechtwerk.

I Gemeenten

Participatie 2.063        3.142        

Verhoging van lasten en baten o.b.v. september- en 

decembercirculaire 2019. Opbrengsten detachering 

beschut werken, Perspectief op Werk en subsidie 

kinderopvang en verlengde ondersteuning.

I Gemeenten

Apparaatskosten 1.628        549          

1.079        -            
Uitwerking apparaat n.a.v. begrotingswijziging 

participatie.
I Gemeenten

119           119           Loketten Wmo en klantenservice. I
Hardinxveld-Giessendam en 

Sliedrecht

241           241           Extra inzet Beschermd Wonen. I Centrumgemeente Dordrecht

162           162           
Divosa subsidie inzet regiocoodinator en VGZ subsidie 

'werk als beste zorg'.
I Subsidie

27             27             Professionalisering Werkgeversdienstverlening. I Derden

Bedrijfsvoering 1.451        1.451        

Ingenieursbureau 750          750          

Projecten 750           750           Hogere lasten en baten door toename opdrachten. I opdrachtgever

Servicecentrum 1.066        1.066        

CIO 1.186        1.186        
Het takenpakket van het CIO office is overgedragen  

aan het SCD.
S Gemeenten

FG 107-           107-           
De functie is tot 2020 onderdeel van het SCD. Per       

1 januari 2020 is deze toegevoegd aan BDS.
S Gemeenten

ICT middelen 13-             13-             S Gemeenten

Belastingdienst 963          963          

Bedrijfsvoering belastingen en 

WOZ
438           438           Kosten WOZ-bezwaren/ WOZ-instructie S/I Gemeenten

Smart Data Center 200           200           Ontwikkelkosten I GRD

Waarderingsinstructie 175           175           Lopend project t/m 2021 I Gemeenten

Functioneel beheer BAG/BGT 150           150           Nieuwe taak S Gemeenten

Bureau Drechtsteden 1.328-        1.328-        

CIO 1.328-        1.328-        
Het takenpakket van het CIO office is overgedragen  

aan het SCD.
S Gemeenten

Totaal 34.230      34.230      

Toelichting GemeentenS/I 
Begroting
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Recapitulatie programmabegroting (bedragen x € 1.000) 

 
 
 
Aansluiting begrotingswijzigingen en gemeentelijke bijdragen (bedragen x € 1.000): 

    

Begrotingswijziging  € 34.230 

    

Geen gemeentelijk bijdragen  

 Mutaties reserve € 200  

 Ingenieursbureau € 750  

 Bijdrage derden € 703  

 Interne wijziging € 58  

Totaal  € 1.711 

    

Wijziging gemeentelijke bijdragen € 32.519 

    
 
 

1.5 Risico's 
Openstaande risico's 
In deze paragraaf zijn opgenomen risico's en kansen die een materiële invloed op de financiële positie 
voor het jaar 2020 kunnen hebben, maar onvoldoende zeker zijn om in de begroting op te nemen. 
 
Onderstaande tabel geeft informatie over de risico's 2020 van de GRD. In de derde kolom is de kans 
waarop een risico zich kan voordoen weergegeven. Indien de kans groot is, dan is de kans dat een 
risico zich voordoet 70%-100%, 40%-70% bij een gemiddelde kans, 20%-40% bij een kleine kans en 
<20% bij een zeer kleine kans. 

 
(Bedragen x € 1.000.000)  
Dochter Omschrijving Kans Impact Opmerking en sturing 

GRD Vennootschapsbelasting Klein 0,1 

De Vpb voor overheidsondernemingen is ingevoerd per  
1-1-2016. Over 2016 en 2017 is inmiddels aangifte gedaan. 
Over deze jaren was er geen Vpb verschuldigd. Risico is dat 
over latere jaren wel belasting moet worden betaald. 

GRD Huisvesting Middel 0,3 

Het dienstengebouw en de Hellingen zijn gehuurd tot en 
met 2022. Investeringen zijn nodig om de functionaliteit van 
de panden op orde te houden, maar worden beperkt tot het 
strikt noodzakelijke. Verder wordt kritisch gekeken naar 
onderhoudsverplichtingen. Daarnaast zullen kosten moeten 
worden gemaakt voor de voorbereiding op de huisvesting 
na 2022. Risico is dat de extra kosten niet binnen de 
bestaande budgetten kunnen worden opgevangen. 

SDD 
Bestandsontwikkeling 
inkomensondersteuning 

Middel 3,3 

Op basis van realisatie eerste 4 maanden 2020, is de 
prognose dan de bijstand zal groeien naar 7.000 klanten 
eind 2020. Dit leidt tot een verhoging van de uitgaven van  
€ 6,6 miljoen. Het is nog niet zeker dat het Rijk deze groei 
d.m.v. een verhoging van het BUIG-budget gaat 
compenseren. De minister van SZW heeft dit, onder druk 
landelijke lobby, wel toegezegd. 

SDD Wijkhopper Klein 0,1 

In de business case van de Wijkhopper is het financiële 
voordeel begroot op € 0,2 miljoen in 2020, oplopend naar  
€ 0,5 miljoen in 2021. Het voordeel zal niet in zijn 
volledigheid worden gerealiseerd wanneer:- De doelgroep 
geen of in mindere mate beroep zou doen op de 
Wijkhopper; - Als er minder chauffeurs kunnen worden 
ingezet via Baanbrekend Drechtsteden; - Wanneer er 
concurrentie van andere vervoerders gaat ontstaan. 

Lasten Baten Sa ldo Lasten Baten Sa ldo Lasten Baten Sa ldo

Beleid en Bestuur                  7.667                  7.667                           -                         764                      764                           -                      8.431                   8.431                           -    

Sociale Dienst Drechtsteden            250.309            250.309                           -                   32.015                32.015                           -               282.324            282.324                           -    

Bedrijfsvoering                64.213                64.213                           -                       1.451                    1.451                           -                  65.664               65.664                           -    

Algemene dekkingsmiddelen                  2.685                  2.685                           -                              -                              -                              -                     2.685                  2.685                           -    

Totaa l     324 .874      324 .874                 -          34 .230        34 .230                 -         359 .104       359 .104                 -    

Begroting 2020  na  wijzigingen1e  begrotingswijziging 2020 Begrotingswijziging  1
e

 burap 2020
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SDD 
Rechtmatigheidsrisico Tozo- 
regeling 

Klein 0,3 

De Tozo-regeling wordt onder bepaalde voorwaarden 
verstrekt aan ondernemers. Bij de start van de Tozo- 
regeling is door het Rijk mondeling aangegeven dat er 
alleen een beperkte toetsing zou plaatsvinden. Op basis 
hiervan zijn gemeenten gestart met de uitvoering. Pas in de 
loop van de uitvoering, is de wet vastgesteld en er wordt 
nog gewerkt aan het controleprotocol waarmee de uitkering 
wordt gecontroleerd (rechtmatigheidscontrole). Door later 
aanvullende voorwaarden aan de betaalde uitkering toe te 
voegen bestaat de kans dat een deel <aanname 10%> van 
het uitbetaalde bedrage van € 27,7 miljoen door het Rijk zal 
worden teruggevorderd. Er is i.s.m. Divosa een lobby 
gestart om dit risico te minimaliseren. 

SDD Vangnetregeling Klein 0,3 

Op basis van de realisatie in jaarrekening 2019 wordt voor 
het jaar 2019 een verzoek gedaan tot een uitkering in het 
kader van de Vangnetregeling van € 1,1 miljoen. Rekening 
houdend met geconstateerde fouten/ onzekerheden is de 
uiteindelijke aanvraag € 1,0 miljoen. Of het zal leiden tot een 
werkelijke uitkering en hoe hoog deze zal zijn, zal op zijn 
vroegst in het vierde kwartaal van 2020 bekend worden. Als 
risico is € 0,25 miljoen opgenomen. 

SDD Intensivering P-wet Middel 0,4 

Voor 2021 is de doelstelling een uitstroom van 60 mensen. 
Een financieel effect van rond de € 0,8 miljoen aan lagere 
bijstandslasten op jaarbasis. Mocht de doelgroep meer tijd 
nodig hebben om werkfit te worden en dus later uit te 
stromen, heeft dit een gevolg voor het financieel effect dat in 
2020 en 2021 wordt gerealiseerd. 

SDD 
Wmo huishoudelijke 
ondersteuning 

Middel 1,0 

Bij de Wmo huishoudelijke ondersteuning speelt een aantal 
zaken waarvan we verwachten dat hierdoor de uitgaven 
voor gemeenten zullen toenemen. Een van die dingen is de 
invoering van het abonnementstarief voor eigen bijdragen. 
Het kabinet heeft met ingang van 2019 een uniform tarief 
van € 17,50 per vier weken voor de eigen bijdrage aan 
Wmo-voorzieningen ingevoerd. Door een combinatie van de 
vergrijzing, de beweging naar langer zelfstandig thuis 
wonen en de invoering van het abonnementstarief voor de 
eigen bijdrage zal het beroep op de huishoudelijke 
ondersteuning komende jaren verder toenemen. In 2019 is 
mede als gevolg van de aanzuigende werking het 
klantenbestand met 22% gestegen. In de begroting 2020 is 
rekening gehouden met een verwachte stijging van het 
aantal indicaties met slechts 8%. De verwachting is dat 
hierdoor de uitgaven huishoudelijke ondersteuning in 2020 
sterker zullen stijgen dan nu begroot. Vooralsnog is 
onduidelijk of de coronacrisis al dan niet een dempen effect 
zal hebben op de groei van de uitgaven. 

SDD Bedrijfsvoering Middel 0,1 

De bedrijfsvoering moet aan steeds meer regels voldoen. 
Bijvoorbeeld de AVG en informatiebeveiliging, maar ook de 
steeds meer opkomende landelijke standaardisering. 
Daarnaast moet de informatisering aan steeds grotere eisen 
voldoen. We zien dat we als overheid minder snel van deze 
ontwikkelingen gebruik maken. De mogelijkheden die door 
de markt worden aangeboden en dat wat door onze 
inwoners wordt gebruikt, wijkt in toenemende mate van 
elkaar af. Systemen en hun onderlinge relatie/uitwisseling 
worden complexer en dat vraagt om heroverweging. Ook de 
sterke afhankelijkheid van de IT-systemen en daarmee onze 
kwetsbaarheid blijft een risico. De grote(re) incidenten die 
we hebben afgelopen jaar hebben ervaren onderstrepen dit. 

SDD Apparaatskosten Groot 0,8 

Er is alleen maar rekening gehouden met prijsstijging bij het 
apparaat, terwijl bij diverse onderdelen dienstverlening met 
meer dan 5-10% groeit. De aanname is dat er geen groei 
van het apparaat nodig is, als meer activiteiten beter 
geautomatiseerd worden ondersteund. De afgelopen jaren 
is veel ICT innovatie echter vertraagd of nog niet uitgevoerd. 

SDD Effect coronacrisis  p.m. 

Door de corona-maatregelen worden alle activiteiten van de 
SDD geraakt. De omvang van het risico is op dit moment 
nog niet goed te schatten. Dit hangt namelijk samen met de 
duur van de corona-maatregelen en economische schade 
die deze maatregelen veroorzaken. Om dit risico en de 
mogelijke maatregelen beter te kunnen inschatten worden 
aan de hand van de CPB scenario's een impactanalyse 
gemaakt. 
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SCD Zaak en Archief systeem Groot 0,2 

Het nieuwe pakket Klant, zaak en archief systeem leidt 
mogelijk tot veranderende beheerlasten bij de invoering 
(ICT beheer, DIV beheer, onderhoudskosten pakket). Naast 
beheerlasten is het proces tot invoering van het nieuwe 
systeem een risico voor de bedrijfsvoering. Om dit risico te 
beheersen wordt een implementatievoorstel opgesteld. 

SCD Realisatie taakstelling middel 0,6 Het SCD heeft een taakstelling vanuit 2019 van € 0,6 
miljoen voor het realiseren van de 2% korting van de 
gemeentelijke bijdragen.  
Voor 2020 is de taakstelling toegenomen met € 0,6 miljoen: 
  - SCD extra besparingspotentieel ICT Verandert! 
  - SCD efficiency maatregelen 
  - SCD van basisdienstverlening naar aanvullende 
dienstverlening 
  - CIO vermindering met 1 fte 
De totale taakstelling voor 2020 is daarmee € 1,2 miljoen. 
Het risico is dat de taakstelling niet geheel wordt 
gerealiseerd. 

SCD Effect coronacrisis Groot 0,3 

De coronacrisis heeft grote invloed op het werk. Het risico is 
dat er extra kosten moeten worden gemaakt en/of dat baten 
achterblijven t.o.v. de begroting. Zie de toelichting op pagina 
38. 

GBD Effect coronacrisis Groot 0,6 

De coronacrisis heeft grote invloed op het werk. Het risico is 
dat er extra kosten moeten worden gemaakt en/of dat baten 
achterblijven t.o.v. de begroting. Zie de toelichting op pagina 
43. 

GBD Bezwaar en Beroep Groot 0,9 

Extra op de voorstellen in de exploitatie. De huidige wet- en 
regelgeving blijft aanleiding voor dienstverleners (NCNP) 
burgers en bedrijven op te roepen tot het indienen van 
bezwaren. De proceskosten die wij hiervoor moeten betalen 
en de druk op de personele capaciteit zijn een grote zorg. 

GBD 
Kwaliteit BAG/BGT i.v.m. 
WOZ-administratie 

Middel 0,1 

Vanwege de versnippering van uitvoering op het GEO-
domein is gebleken dat de kwaliteit van de BAG/BGT niet 
altijd voldoet. Opwerking van gegevens is werk voor 
specialistische inhuur. 

Totaal   9,4  

 
 
Openstaande positieve risico's (kansen) 
(Bedragen x € 1.000.000)  

 

  

Dochter Omschrijving Kans Impact Opmerking en sturing 

SDD Wmo begeleiding Middel 0,5 

Het groeipercentage van het aantal indicaties Individuele 
Begeleiding en Dagbesteding in 2020 is gebaseerd op een 
verwachte stijging van 15% en respectievelijk 5% in 2019 
(t.o.v. 2018). Uitgaande van de ontwikkeling van het aantal 
indicaties over de eerste 4 maanden van 2020, dan zien 
we dat Individuele Begeleiding met 1,4% is gestegen 
(omgerekend is dat 4,2% op jaarbasis) en Dagbesteding 
gedaald met -/- 3,5% (-/- 10,5% op jaarbasis). Onduidelijk 
of deze ontwikkeling daadwerkelijk doorzet en of de 
coronacrisis ook effect gaat hebben op de van de uitgaven 
Begeleiding. Toch wordt deze ontwikkeling gezien als een 
positief risico (kans) dat de uitgaven in 2020 minder hard 
groeien dan waarmee in de begroting rekening is 
gehouden. 

SCD 
Openstaande vordering 
fraudezaak 

Klein 0,1 

Er is een openstaande vordering naar aanleiding van de 
rechtszaak van € 500.000. In hoger beroep eind 2018 is 
het vonnis bekrachtigd. Dit risico is nog steeds aanwezig, 
omdat cassatie bij de hoge raad nog steeds mogelijk is. 
Ondertussen zijn wel een aantal acties ingezet om het 
geld daadwerkelijk in handen te krijgen. Zo is er 
conservatoire beslag gelegd en is e.e.a. voor gelegd aan 
de (fraude) verzekeraar. 

Totaal   0,6  



14 

 

2. Programma's 
2.1 Beleid en bestuur 
 
Totaal van het begrotingsprogramma beleid en bestuur (bedragen x € 1.000) 

  
1e begrotingswijziging 2020 Prognose 2020 Afwijking 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Beleid & bestuur 4.430 4.430 - 4.994 4.994 - 564 564 - 

Groeiagenda 2.900 2.900 - 3.100 3.100 - 200 200 - 

Regiogriffie 337 337 - 337 337 - - - - 

Totaal 7.667 7.667 - 8.431 8.431 - 764 794 - 

 
 

2.1.1. Beleid en bestuur 
 
Inhoudelijke afwijkingen en voorstellen 
Vanaf 1 januari 2020 is de positionering van de Functionaris Gegevensbescherming (FG) veranderd. 
Tot eind 2019 was de FG een onderdeel van het Service Centrum Drechtsteden. Nu is de functie 
ondergebracht bij Bureau Drechtsteden. Op deze manier valt de functie rechtstreeks onder de 
algemeen directeur van de GRD en is zo een onderdeel geworden van dit begrotingsprogramma. 
 
COVID-19 
Bureau Drechtsteden levert vooral ondersteunende werkzaamheden. Er worden geen risico's in de 
bedrijfsvoering of extra kosten verwacht. 
 
Prognose resultaat Beleid en bestuur (Bedragen x € 1.000)  

 

1e begrotingswijziging 2020 Prognose 2020 Afwijking 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Saldo van baten en lasten 4.430 4.430 - 4.994 4.994 - 564 564 - 
Mutaties reserve - - - - - - - - - 

Geraamd resultaat 4.430 4.430 - 4.994 4.994 - 564 564 - 

 
Resultaatanalyse Beleid (bedragen x € 1.000)  

Toelichting Omschrijving afwijking I/S Voordeel Nadeel Saldo Gemeente 

 Lasten      

A.  RPV S - 435 -435 deels t.l.v. gemeenten 

B. 
Formatie functionaris 
gegevensbescherming 

S - 129 -129 ja 

 Subtotaal  - 564 -564  

       

 Baten      

A.  RPV S 435 - 435 deels t.l.v. gemeenten 

B. 
Formatie functionaris 
gegevensbescherming 

S 129 - 129 ja 

 Subtotaal  564 - 564  

       

 Saldo van baten en lasten  564 564 -  

 Mutaties reserve  - - -  

 Geraamd resultaat  564 564 -  

 
Toelichting: 
 
A. Regionaal Platform Verkeersveiligheid (RPV) 
De ruimtelijk-economische taken vormen geen onderdeel meer van de taken van Bureau 
Drechtsteden. Er zijn echter wat uitvoeringstaken achtergebleven. Dit betreft onder anderen het 
Regionaal Platform Verkeersveiligheid. De organisatie, de middelen en de subsidie vallen onder dit 
begrotingsonderdeel. Vanaf 2020 is een nieuwe subsidieperiode voor dit Platform ingegaan. Deze 
loopt tot en met 2021. Met deze begrotingswijziging komt het budget voor 2020 beschikbaar. Van de 
provincie Zuid-Holland is een subsidie ontvangen ter grootte van € 314.000. 
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B. Formatie functionaris gegevensbescherming 
Bij de inhoudelijke afwijkingen en voorstellen hierboven is uitgelegd dat de functionaris 
gegevensbescherming vanaf 1 januari 2020 onderdeel is geworden van dit begrotingsprogramma. De 
begrotingswijziging bestaat uit kosten van 1 formatieplaats (werkgeverslasten en overhead). 
 
 

2.1.2. Groeiagenda 
 
Inhoudelijke afwijkingen en voorstellen 
Na het sluiten van de samenwerkingsovereenkomst tussen de zeven Drechtsteden gemeenten en het 
aanpassen van de Regeling van de GRD is de Groeiagenda niet langer een onderdeel van de 
begroting van de GRD. Op dit moment is dit echter nog niet definitief en zit het budget van de 
Groeiagenda formeel nog bij de GRD. Conform de voorstellen van de commissie Deetman ligt de 
uitvoering van de groeiagenda inmiddels bij de gemeenten; met ingang van 1 januari 2020 wordt de 
ambtelijke uitvoeringsorganisatie vanuit de gemeente Dordrecht gestuurd. 
 
Het budget is dus nog opgenomen in de GRD-begrotingen van 2020 en 2021, en zal naar de 
gemeente Dordrecht worden overgeheveld als de formele besluitvorming bij de gemeenten over de 
aanpassing van de GRD-tekst is afgerond. Door het budget voorlopig te handhaven in de GRD-
begroting is de financiële continuïteit van de groeiagenda gewaarborgd. 
 
Toch wordt vanaf 1 januari 2020 geen inhoudelijke en financiële verantwoording van de Groeiagenda 
meer opgenomen in de bestuursrapportages en jaarrekening. Met het vaststellen van de eindnotitie 
over toekomst regionale samenwerking Drechtsteden-gemeenten van de commissie Deetman door de 
zeven Drechtstedengemeenten is hier verandering in gekomen. De monitoringsmemo over inhoud en 
budget van de Groeiagenda komt nu tot stand via het monitoringsoverleg wat meervoudig lokaal wordt 
georganiseerd. Via dit overleg wordt de rapportage aangeboden aan de Drechtraad en lokale raden. 
 
De nadere toelichting op de eerste monitoringsmemo staat gepland op 1 september 2020 in de 
Drechtraad. 
 
Financiële afwijkingen en voorstellen 
 
Prognose resultaat Groeiagenda (Bedragen x € 1.000) 

  

1e begrotingswijziging 2020 Prognose 2020 Afwijking 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Saldo van baten en lasten 2.900 2.900 - 3.100 3.100 - 200 200 - 

Mutaties reserve - - - - - - - - - 

Geraamd resultaat 2.900 2.900 - 3.100 3.100 - 200 200 - 

 
Resultaatanalyse Groeiagenda (Bedragen x € 1.000) 

Toelichting Omschrijving afwijking I/S Voordeel Nadeel Saldo Gemeente 

 Lasten      

A. Spoorzone I - 200 -200 nee 

 Subtotaal  - 200 -200  

       

 Baten      

 Subtotaal  - - -  

       

 Saldo van baten en lasten I - 200 -200  

A. Mutaties reserve  200 - 200 nee 

 Geraamd resultaat  200   200 -  
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Toelichting: 
 
A. Spoorzone 
In het budget 2019 van de Groeiagenda was € 200.000 opgenomen voor cofinanciering voor het 
project Spoorzone Dordrecht/Zwijndrecht. Deze cofinanciering is nodig in verband met subsidie uit het 
Actieprogramma fietsparkeren (AFP) vanuit het Rijk. Bij de 2e bestuursrapportage 2019 is deze  
€ 200.000 gereserveerd, aangezien de concrete bijdrage pas in 2020 betaald zou worden. Met deze 
begrotingswijziging komen de middelen beschikbaar voor de uitbetaling van de cofinanciering. 
 
 

2.1.3. Regiogriffie 
 
Samenvatting en algemene ontwikkelingen 
Jaarlijks wordt door de Regiogriffie een jaarplan opgesteld. Naast de reguliere taken is hierin een 
aantal specifieke doelstellingen opgenomen. Het jaar 2020 is een bijzonder jaar allereerst vanwege de 
wijzigingen die worden geadviseerd door de Commissie Deetman. Hierdoor zal de vergaderwijze 
binnen Drechtsteden waarschijnlijk worden gewijzigd. Daarnaast is er natuurlijk een grote wijziging 
gekomen in de wijze van vergaderen door de maatregelen rond het coronavirus. Vanwege deze 
wijzigingen is de vacature voor Raadsadviseur bij de Regiogriffie ook dit jaar voorlopig door middel 
van inhuur ingevuld. 
 
De regiogriffier gaat begin 2021 met pensioen en om die reden zal in het derde kwartaal van 2020 de 
vacature voor regiogriffier worden opengesteld. 
 
Algemene ontwikkelingen: 

 Begin 2020 is de Drechtraad door een afsplitsingen gegroeid naar 59 leden; 

 Het jaar 2020 is een bijzonder jaar vanwege de wijzigingen die zijn geadviseerd door de 
Commissie Deetman en de maatregelen die landelijk zijn genomen in verband met het coronavirus; 

 Vanaf maart 2020 kan er niet meer ‘gewoon’ vergaderd worden, maar worden de vergaderingen 
digitaal gehouden. Dit betekent een enorme wijziging voor de wijze van vergaderen, zowel voor de 
raadsleden zelf als voor de organisatorische voorbereiding. De kosten voor de maaltijden op de 
Drechtstedendinsdagen hoeven niet meer te worden gemaakt. Daar staat tegenover dat er meer 
kosten ontstaan voor het mogelijk maken van de livestream van de vergaderingen. Op dit moment 
(eind april 2020) is nog niet duidelijk tot wanneer deze maatregelen blijven gelden; 

 Door de beperkingen vanwege het coronavirus zijn de wijzigingen als gevolg van de adviezen van 
de commissie Deetman ook nog niet bekend. De planning is dat dit in de tweede helft van 2020 
wordt afgerond. 

 
Inhoudelijke afwijkingen en voorstellen 
Er zijn geen inhoudelijke afwijkingen te rapporteren. 
 
Financiële afwijkingen en voorstellen 
 
Prognose resultaat Regiogriffie (bedragen x € 1.000) 

  

1e begrotingswijziging 2020 Prognose 2020 Afwijking 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Saldo van baten en lasten 337 337 - 337 337 - - - - 
Mutaties reserve - - - - - - - - - 

Geraamd resultaat 337 337 - 337 337 - - - - 

 
Resultaatanalyse Regiogriffie 
Op dit moment is nog niet goed in te schatten wat de gevolgen zijn van de wijzigingen voor de 
Regiogriffie, vandaar dat er voor 2020 nog geen begrotingswijziging worden voorgesteld. 
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2.2 Sociale Dienst Drechtsteden 
 
Algemeen 
Wij willen dat inwoners van de Drechtsteden zelfstandig kunnen wonen, werken en samenleven. Als 
dat op eigen kracht of met hulp van de omgeving niet lukt, dan ondersteunen we. Om dat te bereiken 
werken we samen met gemeenten, hulpverleners en andere sociaal-maatschappelijke partners. 
 
We bieden ondersteuning om mensen met een beperking of gezondheidsproblemen langer 
zelfstandig te kunnen laten wonen en te laten meedoen in de samenleving.  
 
We geven advies en ondersteuning bij het ontwikkelen naar en het vinden van werk. Werkgevers 
worden door ons ontzorgd; we werken met hen samen, adviseren en ondersteunen hen en bieden 
financiële compensatie voor de inzet die nodig is om onze doelgroep aan het werk te helpen en te 
houden.  
 
Als mensen niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien, verstrekken we een bijstandsuitkering. 
Mensen met financiële problemen krijgen budgetadvies en wordt schuldhulpverlening geboden. 
 
Financiële afwijkingen en voorstellen 
In de tabel hieronder ziet u in detail wat alle verschuivingen per onderdeel zijn. De belangrijkste 
mutaties met effect voor gemeenten worden in deze paragraaf kort toegelicht.  
 
(bedragen x € 1.000) 

Opgaven Totaal Begroting 2020 1e burap 2020 Afwijking 

 lasten baten saldo lasten baten saldo lasten baten saldo 

Bestaanszekerheid versterken 124.648 -134.668 -10.019 153.465 -162.396 -8.931 28.816 -27.728 1.088 

Inkomensondersteuning 100.092 -100.092  127.753 -127.753  27.661 -27.661  

Minimabeleid 9.790 -9.790  9.790 -9.790     

Maatwerkvoorziening Inkomenssteun C.Z.G. 2.190 -2.190  2.190 -2.190     

Budgetadvies en Schuldbemiddeling 120 -120  120 -120     

apparaat bestaanszekerheid versterken 12.456 -22.476 -10.019 13.612 -22.543 -8.931 1.155 -67 1.088 

          

Ontwikkelen naar werk 43.282 -48.513 -5.231 46.145 -52.445 -6.300 2.863 -3.931 -1.069 

Participatie 7.009 -11.772 -4.763 8.083 -14.913 -6.830 1.074 -3.141 -2.067 

WSW 28.018 -28.984 -966 28.681 -29.647 -966 663 -663  

Statushouders 422 -702 -280 422 -702 -280    

apparaat ontwikkelen naar werk 7.833 -7.055 778 8.959 -7.183 1.776 1.126 -127 998 

          

Zorgen voor ondersteuning 66.274 -70.027 -3.753 66.356 -70.357 -4.001 82 -329 -248 

Begeleiding en kortdurend verblijf 28.453 -28.453  28.453 -28.453     

Huishoudelijke ondersteuning 19.750 -19.750  19.750 -19.750     

Hulpmiddelen 3.816 -3.816  3.816 -3.816     

Vervoer 7.592 -7.592  7.592 -7.592     

apparaat zorgen voor ondersteuning 6.663 -10.416 -3.753 6.745 -10.746 -4.001 82 -329 -248 

          

Overhead 19.004  19.004 19.260 -28 19.232 255 -28 228 

Overhead 19.004  19.004 19.260 -28 19.232 255 -28 228 

          

Eindtotaal 253.208 -253.208  285.225 -285.225  32.016 -32.016  
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Effect op gemeentelijke bijdrage 
 
(bedragen x € 1.000) 

Opgaven Begrotingswijziging Toelichting Financieringsbron 

 2020   

 Lasten Baten   
Inkomen 27.661 27.661 Wijziging i.v.m. toekenning voorschot op grond van de 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 
ondernemers (Tozo-regeling). 

Specifieke uitkering  

Wsw 663 663 Verhoging van lasten en baten o.b.v. septembercirculaire 
2019 en de bijgestelde begroting in samenwerking met 
Drechtwerk. 

Algemene uitkering 
( incl. integratie 
uitkering) 

Participatie 2.063 3.142 Verhoging van lasten en baten o.b.v. september- en 
decembercirculaire 2019. Opbrengsten detachering 
beschut werken, Perspectief op Werk en subsidies ikv 
kinderopvang en verlengde ondersteuning. 

Algemene uitkering 
( incl. integratie 
uitkering) 

Apparaatskosten 1.079 - Uitwerking apparaat n.a.v. begrotingswijzing participatie  

Apparaatskosten 119 119 Loketten Wmo en klantenservice Hardinxveld 
Giessendam en 
Sliedrecht 

Apparaatskosten 241 241 Extra inzet Beschermd Wonen Centrumgemeente 
Dordrecht 

Apparaatskosten 162 162 Divosa subsidie inzet regio coördinator en VGZ subsidie 
werk als beste zorg 

Subsidie 

Apparaatskosten 27 27 Professionalisering Werkgeversdienstverlening Baten derden 

Totaal 32.016 32.016   

 
In bovenstaande tabel vindt u in 1 oogopslag alle noodzakelijke verhogingen van gemeentelijke 
bijdragen (baten) die gezamenlijk optellen tot een extra gemeentelijk bijdrage van € 32 miljoen. Per 
mutatie is aangegeven welke financieringsbron daar aan is gekoppeld.  
 
De wijzigingen betreffen het ophalen van geactualiseerde rijksvergoedingen en (Rijks) subsidies die 
gemeenten hebben ontvangen en die nu bij deze actualisatie van de begroting door middel van deze 
bestuursrapportage worden opgehaald. Daarnaast worden specifieke bijdrages voor WMO loketten en 
beschermd wonen op basis van Dienstenovereenkomsten (DVO's) bij specifieke gemeenten 
opgehaald. In totaal betreft dit een verhoging van € 4,2 miljoen. 
 
De Tozo-regeling voor zelfstandig ondernemers wordt door het Rijk bevoorschot. Gemeenten hebben 
hiervoor tot nu toe € 27,7 miljoen ontvangen. Met deze bestuursrapportage worden die voorschotten 
aan de sociale dienst overgedragen. Tot en met eind april is er € 9,5 miljoen uitgekeerd. De regeling is 
voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers die financieel in de problemen komen door de 
coronacrisis en niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. De verdeling van de 
bevoorschotting is gebaseerd op het aantal zelfstandigen in gemeenten. Zelfstandig ondernemers die 
een beroep willen doen op de regeling moeten daarvoor een aanvraag indienen. Aan het einde van de 
regeling zal op basis van werkelijke betalingen worden vergoed. De SDD zal zorgen dat alle kosten 
worden betaald en zorgdragen voor de eindafrekening met het Rijk. 
 
Het grootste risico is de stijging van de lasten bij inkomensondersteuning van ongeveer € 6,6 miljoen. 
Op basis van de groei in de eerste 4 maanden, wordt voor 2020 een groeit voorzien naar 7.000 
uitkeringsgerechtigden. Hierbij is er nog een reële kans op een verdere stijging van het aantal 
uitkeringsgerechtigden als de economie als gevolg van de coronamaatregelen verder verslechterd. 
Het kabinet heeft aangegeven deze stijging door middel van een verhoging van het BUIG-budget te 
zullen compenseren. Uiterlijk op Prinsjesdag is hierover uitsluitsel, wanneer ook het CPB haar raming 
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heeft afgeven. Om deze reden wordt deze stijging van de lasten nog niet met gemeenten verrekend, 
maar wordt gewacht op deze uitkomst. 
 
 
Sociale Dienst programmaverantwoording 

 

BESTAANSZEKERHEID VERSTERKEN 
 
Wat willen wij bereiken? 
 

Obstakels voor bestaanszekerheid wegnemen 

Stabiliteit bieden en bevorderen 

Inwoners eerder en beter bereiken 

 
We bieden inwoners (inkomens)ondersteuning en vergroten daardoor hun perspectief op 
bestaanszekerheid. Daarnaast begeleiden we inwoners van de Drechtsteden met schulden en/of 
beperkte financiële zelfredzaamheid. Schulden lossen we duurzaam op of maken we beheersbaar.  
 
Wat hebben wij hiervoor gedaan? 
 
Reguliere dienstverlening 
 
Regionaal minimabeleid 
De geprognosticeerde groei en het bereik van het regionaal minimabeleid blijft, in de eerste maanden, 
op een aantal regelingen iets achter. Dit is normaal patroon dat zich ook bij eerdere crisissen heeft 
voorgedaan. Er ontstaan dan vaker dan normaal schrijnende situatie, waarbij mensen in de 1e fase 
van de crisis nog niet aankloppen bij de sociale dienst voor ondersteuning, maar eerst trachten de 
problemen zelf op te lossen. Hierdoor wordt de stijgen de vraag pas op een later moment zichtbaar. 
 
Schuldhulpverlening 

Er is een dalende trend zichtbaar op het aantal nieuwe schuldhulpverleningstrajecten. Veel 
schuldeisers in deze periode zijn coulanter als het gaat om het innen van vorderingen. Ook zijn er 
door de huidige tijd minder doorverwijzingen, tenslotte is de 'live' dienstverlening van bijvoorbeeld de 
wijkteams of vrijwilligersorganisaties als Humanitas en Schuldhulpmaatje minder aan de orde. We 
verwachten echter dat de vraag naar schuldhulpverlening later in het jaar versneld zal toenemen.  
 
Periodieke verantwoording schuldhulpverlening 
In het beleidsplan schuldhulpverlening is de verplichting opgenomen om jaarlijks een doelstelling te 
formuleren op de wachttijd en de kwaliteit van zowel het stabilisatie- als het 
schuldhulpverleningstraject en hier per trimester over te rapporteren. We zien een iets lager resultaat 
op de doelstelling voor het aantal trajecten, zoals hierboven al verklaard. De doelstellingen voor de 
kwaliteit op de stabilisatietrajecten (76%) en schuldregelingstrajecten (97%) zijn ruimschoots behaald 
en in vergelijking met voorgaande jaren zelfs toegenomen. Ook de wachttijd is binnen de norm. 
 
Extra dienstverlening als gevolg van de coronacrisis 
De afgelopen periode zijn een aantal aanvullende voorzieningen ingezet. Dit gaat om 
bijstandsverlening aan zelfstandigen en extra inzet voor kwetsbare inwoners met financiële 
problemen. We noemen hieronder de belangrijkste voorzieningen.  
 
Tozo-regeling 
Vanaf maandag 23 maart 2020 kunnen zelfstandigen die (te) weinig of geen inkomen meer hebben, 
een aanvraag doen ter ondersteuning van het levensonderhoud. Deze regeling behoort tot de 
steunmaatregelen van het kabinet. In enkele weken is deze nieuwe dienstverlening door de sociale 
dienst opgezet en uitgevoerd. Inmiddels zijn in de Drechtsteden ruim 4.000 aanvragen ingediend door 
zzp'ers. Aanvragers krijgen in de Drechtsteden vrijwel direct een voorschot uitgekeerd. Onderstaande 
tabel geeft weer hoeveel zelfstandigen per gemeente per peildatum een beroep hebben gedaan op de 
Tozo-regeling. 
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Alblasserdam  201 

Dordrecht 2.043 

Hardinxveld-Giessendam  146 

Hendrik-Ido-Ambacht 379 

Papendrecht 416 

Sliedrecht 204 

Zwijndrecht 576 

 
De kosten voor de Tozo-regeling worden door het Rijk op realisatiebasis vergoed. Dit geldt ook voor 
de uitvoeringskosten. Alle gemeenten hebben inmiddels twee voorschotten ontvangen. Deze 
middelen zijn bij gemeenten opgehaald.  
 
Financiële ondersteuning kwetsbare inwoners en voedselbanken  
Wij houden nauw vaak contact, door middel van telefonie of beeldbellen met kwetsbare klanten en 
proberen waar mogelijk financiële problemen te signaleren en hulp te bieden. Om in te kunnen spelen 
op acute financiële problemen van inwoners is er een doorbraakbudget gecreëerd. Voor de 
voedselbanken is er daarnaast een noodregeling waar een beroep op kan worden gedaan.  
 
#SDDHelpt (initiatief SDD medewerkers i.s.m. gemeenten en lokale organisatie)  
Juist in deze moeilijke tijd willen wij ons inzetten voor de inwoners die onze hulp goed kunnen 
gebruiken. Medewerkers van de GRD/SDD hebben zich daartoe georganiseerd onder de noemer 
SDDHelpt. Het doel is om de hulpvraag van kwetsbare inwoners als gevolg van de coronacrisis in 
beeld te brengen en deze zorg- of hulpvraag te verbinden met het aanbod van de SDD, maar vooral 
ook aan initiatieven in de samenleving. Dit gebeurt door kwetsbare inwoners telefonisch te benaderen. 
Maar ook door een vraagbaak te zijn voor inwoners en mantelzorgers met een hulpvraag. 70 
medewerkers van de SDD zijn aan de slag om de eerste groepen kwetsbare inwoners te benaderen. 
Er is gestart met inwoners van 80 jaar en ouder die huishoudelijke ondersteuning ontvangen en 
inwoners die normaal gebruik kunnen maken van een participatieplek. Ten tijde van het opstellen van 
deze bestuursrapportage waren ruim 2.000 inwoners gebeld. Vrijwel iedereen van de bereikte 
inwoners reageert positief op deze vorm van aandacht. Het merendeel van de personen heeft niet 
direct hulp nodig of heeft een oplossing kunnen vinden in het eigen netwerk. Veel van deze inwoners 
vinden het contact op deze wijze positief en hebben geen hulpvraag. 7% van de inwoners heeft wel 
hulp nodig. Deze klanten hebben met name ondersteuning nodig bij het in huis halen van 
boodschappen, of willen graag nog een keer gebeld worden. Veelal hebben deze klanten geen sociaal 
netwerk. In enkele gevallen is de inzet van een SDD voorziening noodzakelijk.  
Ook hebben we via #SDDhelpt een bijdrage kunnen leveren om de ontstane vacatures bij de 
voedselbanken op korte termijn weer ingevuld te krijgen. 
 

 Aantal gebelde 
inwoners  

Aantal bereikte 
inwoners 

Positief, geen 
hulpvraag 

Wel 
hulpvraag 

Alblasserdam 195 162 93% 5% 

Dordrecht 1.119 908 90% 6% 

Hardinxveld-
Giessendam 

60 21 86% 14% 

Hendrik-Ido-Ambacht 219 198 91% 9% 

Papendrecht 160 142 89% 10% 

Sliedrecht 236 201 91% 9% 

Zwijndrecht 440 361 93% 4% 

Totaal  2.429 1.993 91% 7% 
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Wat zijn de kosten? 
 
Inkomensondersteuning 
De geactualiseerde begroting 2020 liet een tekort op inkomensondersteuning zien van € 2,4 miljoen. 
Deze eerste bestuursrapportage laat zien dat het tekort oploopt naar € 8,1 miljoen inclusief de 
vangnetuitkering. Een stijging van € 5,7 miljoen. In de berekening zijn de voorlopige BUIG-budgetten 
2020 (publicatie september 2019) verwerkt. 
 
Onder normale omstandigheden publiceert het ministerie van SZW medio april/mei de nader 
voorlopige budgetten 2020. Het nader voorlopige macrobudget is gebaseerd op updates van de 
macro-uitgaven 2019 en van de CPB-voorspellingen van de werkloze beroepsbevolking. Met 
toepassing van een vaste rekenregel leidt het CPB daaruit een voorspelling van het aantal 
bijstandsuitkeringen in 2020 af. Deze procedure zou zomaar kunnen leiden tot een neerwaartse 
bijstelling van het macrobudget. Dat komt doordat de uitgaven 2019 waarschijnlijk lager uitvallen dan 
eerder geraamd. Hetzelfde geldt voor de omvang van de werkloze beroepsbevolking. De CPB-
scenario’s over de ontwikkeling van de werkloosheid wijken dramatisch af van de kwartaalraming van 
14 dagen daarvoor, die normaal input zou zijn voor de bijstelling van het macrobudget. Daarbij spreekt 
het CPB nadrukkelijk over scenario’s, en niet over voorspellingen. Het CPB waagt zich daar op dit 
moment niet aan. We moeten afwachten hoe SZW in deze onvoorzienbare omstandigheden met de 
bekende rekenregels omgaat. Een scenario is dat het Ministerie de normale procedure naast zich 
neer legt en er voor zorgt dat gemeenten geen financieel nadeel ondervinden van de plotselinge en 
onvoorziene toeloop op de bijstandsuitkeringen als gevolg van de coronacrisis. Vanuit de SDD is er, in 
samenwerking met onder andere Divosa, een lobby gestart om de BUIG-budgetten 2020 (evt. 2021 
en 2022) op basis van gerealiseerde uitgaven met de gemeenten af te rekenen. 
Daarnaast heeft de GRD/SDD namens het college van Dordrecht bezwaarschriften ingediend tegen 
de beschikkingen van het definitieve BUIG-budget 2018 en 2019 en het voorlopige BUIG-budget 
2020. De Centrale Raad van Beroep heeft een 4-tal gemeenten in het gelijk gesteld in hun bezwaar 
tegen eerdere beschikkingen (vanaf 2015). Op basis van deze uitspraak hebben wij, ook voor 
2019/2020, aanvullende bezwaren ingediend.  
 
Op basis van de groei in de eerste 4 maanden wordt voor 2020 een groei voorzien naar 7.000 
uitkeringsgerechtigden. Hierbij is uitgegaan van de eindstand april waarbij de groei voor de rest van 
het jaar is doorgetrokken. Dit resulteert in een stand eind 2020 van ongeveer 7.000 
bijstandsgerechtigden. Dit leidt tot een lastenstijging van 6,6 miljoen (zonder Tozo). Er is er nog een 
reële kans op een verdere stijging van het aantal uitkeringsgerechtigden als de economie als gevolg 
van de coronamaatregelen verder verslechterd. Het kabinet heeft aangegeven de stijging van de 
bijstand door middel van een verhoging van het BUIG-budget te zullen compenseren. Uiterlijk op 
Prinsjesdag komt daarover uitsluitsel, wanneer ook het CPB haar raming heeft afgeven. Om deze 
reden wordt deze stijging van de lasten nog niet met gemeenten verrekend, maar wordt gewacht op 
deze uitkomst. 
 
Minimabeleid 
De financiële ondersteuning aan de voedselbanken en reservering van middelen voor het 
doorbraakbudget kunnen leiden tot extra kosten als gevolg van de coronamaatregelen. Vooralsnog 
gaan we er van uit dat deze binnen het totale budget kunnen worden opgevangen. Zo zien wij een iets 
lager gebruik van de vergoeding voor de aanvulling op de ziektekostenverzekering en sms 
kinderfonds. 
 
Maatwerkvoorziening inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten 
In lijn met begroting. 
 
Budgetadvies en schuldbemiddeling 
In lijn met begroting.  
 
Apparaatskosten 
De hogere apparaatskosten, van in totaal € 1,088 miljoen worden verklaard door BBV technische 
overheveling (verschuiving) van apparaatskosten van de activiteit inkomensondersteuning naar 
Perspct. 
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ONTWIKKELEN NAAR WERK 
 
Wat willen wij bereiken? 
 

Iedereen die kan werken direct naar de arbeidsmarkt bemiddelen  

Inwoners waardevol maken voor de arbeidsmarkt  

Inwoners met een verminderde arbeidsmarktwaarde begeleiden  

 
Binnen deze opgave is het doel om bijstandsgerechtigde inwoners te ontwikkelen naar betaald werk, 
zodat zij zo zelfstandig als mogelijk hun inkomen kunnen verwerven. Inwoners worden waardevoller 
voor de arbeidsmarkt wanneer hun arbeidsmarktwaarde wordt vergroot. Daarom werken we aan het 
wegnemen van belemmeringen die in de weg staan om te werken. Wanneer er (nog) een te grote 
afstand tot de arbeidsmarkt is, zetten we in op een arbeidsmatig en/of maatschappelijk perspectief. 
Het gaat dan om het bieden van stabiliteit en ondersteuning bij meedoen in de samenleving.  
 
Inwoners met korte afstand tot de arbeidsmarkt worden zo snel mogelijk bemiddeld naar betaald werk. 
Voor inwoners met grotere afstand tot de arbeidsmarkt investeren we in het vergroten van hun 
arbeidsmarktwaarde. Hierdoor vergroten we hun zelfstandigheid en mogelijkheden om geheel of 
gedeeltelijk uit de uitkering te komen. Daarnaast blijven we inzetten op het bemiddelen en begeleiden 
van inwoners met beperkingen.  
 

 
 
Wat hebben wij hiervoor gedaan? 
 
In de begroting was opgenomen dat het uitkeringsbestand licht (1%) zou dalen naar 6.177 
uitkeringsdossiers per 31 december 2020. Deze doelstelling was bij het opstellen van de begroting 
2020 deels gebaseerd op de prognose van het CPB en deels op een extra daling die wij gelet op de 
situatie in de Drechtsteden en onze inzet, destijds haalbaar achtten. Om dit te halen zetten wij in op 
'ontwikkelen naar werk' middels onderstaand dienstverleningsconcept.  
  

 Doelstelling begroting 2020 1e 4 maanden 2020 

Bestandsontwikkeling - 1% +1,7% 

 
Meer inwoners afhankelijk van een uitkering  
Ondanks de inspanningen om de instroom op de bijstand te beperken door preventie (bijvoorbeeld 
aanpak max ww) en de uitstroom naar werk te stimuleren zien we het aantal inwoners dat afhankelijk 
is van een bijstandsuitkering in de eerste maanden toenemen. De economische teruggang, die al in 
het 4e kwartaal 2019 zichtbaar was, zette in de eerste maanden van 2020 door. 
 
Door de maatregelen worden we in maart/april (vanaf week 13) geconfronteerd met een verhoogde 
instroom. De grootste instroom voor nu is de doelgroep waarbij een kortdurende WW is beëindigd, 
gevolgd door inwoners die rechtstreeks vanuit beëindiging werk (zonder WW rechten) instromen.  
 
Uitstroomkansen kleiner 
De coronacrisis heeft een negatief effect op de vraag naar medewerkers. Toch is voor nu de uitstroom 
naar werk nog altijd de belangrijkste uitstroomreden. 227 klanten stroomden uit. In 2019 bedroeg dit 
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aantal nog 365. Hierbij moet wel vermeld worden dat in de eerste maanden van 2020 ook meer 
inwoners werden geplaatst op parttime banen. Het gaat hier onder meer om inwoners die een 
ontwikkeltraject hebben gevolgd. Deze inwoners stromen niet volledig uit de uitkering (en blijven 
meetellen in het bestand), maar daardoor zijn de uitkeringslasten wel lager.  
 
Het project 50+, dat als doelstelling heeft om in 2019 en 2020 extra uitstroomkansen van oudere 
uitkeringsgerechtigden te realiseren, ligt momenteel als gevolg van de coronacrisis stil. De 
medewerkers werkzaam aan dit project worden nu ingezet voor de extra vraag aan de Poort en de 
4.000 aanvragen als gevolg van de Tozo-regeling. Met het verder afnemen van de baankansen op de 
arbeidsmarkt als gevolg van de komende recessie, is het de vraag of dit project verder doorgezet 
wordt. In de loop van het jaar wordt een besluit hierover voorbereid.  
 
Afhandelen aanvragen aan de poort 
Omdat het telefonisch afhandelen van aanvragen extra tijd kost (mensen zijn soms moeilijk bereikbaar 
en gesprekken duren langer vanwege de bijzondere omstandigheden) is de personeelsbezetting aan 
de Poort tijdelijk verdubbeld. Zo wordt het oplopen van doorlooptijden voorkomen.  
 
Ons netwerk van werkgevers 
Werkgevers maken zich zorgen over hun financiële situatie, waardoor zij terughoudend zijn met het 
doen van investeringen. Een groot deel van deze werkgevers laat wel weten graag weer nieuwe 
medewerkers aan te nemen als de beperkende maatregelen straks worden opgeheven. Ondertussen 
worden werkgevers ondersteunt bij hun vraagstukken, bijvoorbeeld bij het aanvragen van regelingen 
en advies over thuiswerken. Er is nauw contact met werkgevers waar de werkdruk juist toeneemt, 
zoals de retail en de logistiek. Daar valt op dat onze doelgroep met grotere afstand tot de 
arbeidsmarkt momenteel weinig kansen heeft. Deze branches krijgen nu veel open sollicitaties 
(scholieren en werkfitte inwoners die net hun werk hebben verloren). Uiteraard verkent Baanbrekend, 
mede in samenwerking met Randstad en UWV, ook de kansen op de arbeidsmarkt in nieuwe 
markten. Veel werkgevers maken gebruik van de ondersteunende coronamaatregelen. Doelstelling is 
dat deze bedrijven hun bestaanszekerheid behouden en dat zij hun werknemers kunnen blijven 
betalen. Er was bij werkgevers die loonkostensubsidie ontvangen ook veel onzekerheid over de 
regeling werktijdverkorting van NOW in samenloop met loonkostensubsidie. Werkgevers worden 
daarbij gecompenseerd voor hun loonkosten, maar zij krijgen vanuit de Participatiewet mogelijk ook 
een loonkostensubsidie. Mede door onze lobby is er voor gezorgd dat dit niet achteraf verrekend hoeft 
te worden. We hopen dat deze extra financiële ondersteuning bijdraagt aan behoud van werk voor 
deze kwetsbare doelgroep  
 
Voorkomen van instroom 
De regisseurs Begeleiding en de jobcoaches houden nauw contact met werknemers en werkgevers 
die werken met inzet van loonkostensubsidie. Wanneer ontslag dreigt, houdt de SDD contact met 
deze inwoners en wordt ingezet op doorplaatsing. Zo is inmiddels al een aantal kandidaten 
doorgeplaatst naar bedrijven in de afvalverwerking. Bedoeling is te voorkomen dat deze kwetsbare 
groep door deze crisis in grote problemen komt. Bovendien is de insteek dat deze inwoners hiermee 
beschikbaar blijven voor wanneer de arbeidsmarkt straks weer aantrekt.  
 
PERSPCT 
Door de coronamaatregelen is Perspct, het ontwikkelen van kandidaten met grote afstand tot de 
arbeidsmarkt, tijdelijk stilgelegd. We zijn bezig om de activiteiten te hervatten. Hiervoor maken we 
gebruik van digitale mogelijkheden en ontwikkelen we nieuwe dienstverlening toegesneden op de 1,5 
meter afstandssamenleving. Met enige aanpassing is dat gelukkig mogelijk. Bij de ontwikkeling naar 
werk, is bewust gekozen voor sectoren die beperkt conjunctuurgevoelig zijn zoals logistiek, zorg en 
vervoer. We zien dat in deze sectoren de vraag naar werk blijft bestaan. We blijven die vraag naar 
arbeidskrachten nauwgezet volgen en schakelen op, af en bij waar nodig. Hierover hebben we goed 
contact met werkgevers. In mei start opnieuw een leerwerktraject voor zorgmedewerkers. Dit is een 
vervolg op een eerdere pilot met Albeda en een aantal zorgaanbieders. Alle deelnemers uit de vorige 
groep hebben inmiddels een stabiele baan in de zorg. We zijn er trots op dat we dit kunnen 
voortzetten ondanks de crisis. 
Voor de uitbreiding van Perspct ontvangen we een forse Rijkssubsidie; Perspectief op Werk (POW). 
We zien momenteel in het land dat veel gemeenten moeite hebben om hun activiteiten weer op te 
starten. Wij zijn blij dat we dit wel kunnen. Ook de bijdrage aan de leerwerkbedrijven loopt in deze 
periode door. Hierdoor ontstaan er voor deze bedrijven geen extra financiële zorgen. Dit beleid is in 
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lijn met het Rijksbeleid; zoveel als mogelijk de negatieve financiële gevolgen van de coronacrisis 
voorkomen.  
 
Wat zijn de kosten? 
 
Participatie 
De baten participatie zijn opgebouwd uit de Algemene uitkering (Wwb klassiek, Individuele 
studietoeslag) en de integratie-uitkering Participatie. Daarnaast is de subsidie Pilot Kinderopvang, 
subsidie verlengde ondersteuning en Perspectief op Werk van de gemeenten Dordrecht en 
Zwijndrecht toegevoegd. In onderstaand overzicht maken we de afzonderlijke bedragen inzichtelijk. 
 
(bedragen x € 1.000) 

  Participatie en Wsw 1e begrotingswijziging 1e burap Totaal 

   2020 2020 mutatie 

    Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten 

A Participatie 7.004 11.336 6.773 12.841 -231 1.505 

B Opbrengsten uit individuele detacheringen 0 0 0 320 0 320 

C Individuele studietoeslag 5 436 100 436 95 0 

D Subsidie Perspectief op Werk 0 0 1.000 1.000 1.000 1.000 

E Gem D+Z kinderopvang 0 0 180 286 180 286 

F Gem D verlengde ondersteuning 0 0 30 30 30 30 

  (apparaat) 4.763 0 6.830 0 2.067 0 

  Totaal Participatie 11.772 11.772 14.913 14.913 3.141 3.141 

G Wsw 24.885 27.093 25.584 27.808 699 715 

H Wsw tekort 0 0 0 174 0 174 

I Opbrengsten uit detacheringen SW 65 1.891 24 1.665 -41 -226 

J Dekkingsbijdrage Drechtwerk 1.933 0 1.949 0 16 0 

K Sw individuele detachering en begeleid werken 1.135 0 1.124 0 -11 0 

  (apparaat) 966 0 966   0 0 

  Totaal Wsw 28.984 28.984 29.647 29.647 663 663 

 
Toelichting: 
 
A. Participatie 
De baten Participatie zijn opgebouwd uit de volgende posten: 

 Integratie-uitkering Participatie € 2,8 miljoen; 

 Algemene uitkering (specifiek cluster) € 10 miljoen. 
 
De lasten Participatie zijn gebaseerd op het huidige beleid en de verwachte groei van de doelgroepen 
Nieuw Begeleiding en Nieuw Wajong. Daarnaast is er rekening gehouden met loon- en 
prijsontwikkeling. 
 
B. Individuele studietoeslag 
De vraag naar de individuele studietoeslag, voor kandidaten met een beperking, neemt fors toe. De 
toename wordt vooral veroorzaakt door landelijke en lokale publiciteit die aan dit onderwerp. 
 
C.   Opbrengsten uit detacheringen Beschut Werk 
De omzet is gebaseerd op prognose detacheringen beschut werk via Werxaam. 
 
D. Perspectief op Werk 
In het kader van het Breed Offensief is door het ministerie een subsidie van € 1 miljoen beschikbaar 
gesteld in het kader van 'Perspectief op Werk'. 
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E.  Pilot Kinderopvang Gemeente Dordrecht en Zwijndrecht 
Het realiseren van overbruggende kinderopvang voor een aantal maanden voor ouders van kinderen 
uit de Drechtsteden die deelnemen aan Perspct, voor klanten met een uitkering van de SDD, voor 
alleenstaande ouders die deelnemen aan de pilot stress sensitieve dienstverlening van de gemeente 
Dordrecht en van de gemeente Zwijndrecht in het kader van het deltaplan armoede: het vergroten van 
de (financiële) zelfredzaamheid van kwetsbare inwoners. 
 
De lasten en baten zijn gebaseerd op de projectbegroting pilot Kinderopvang. 
 
F.  Verlengde ondersteuning Gemeente Dordrecht  
De lasten en baten zijn gebaseerd op de decembercirculaire 2019, verlengde ondersteuning van de 
regionale samenwerking GGZ en W&I, eenmalig € 30.000 gemeente Dordrecht. 
 
G.  Wsw 
De baten worden verhoogd met € 715.000 en zijn gebaseerd op de septembercirculaire 2019. Er 
wordt € 2,1 miljoen gebruikt ter dekking van de SW- detacheringen. Naast de beschikbare budgetten 
uit de septembercirculaire 2019 wordt er € 174.000 opgehaald bij de gemeenten ter dekking van de 
lasten. 
 
H.  Opbrengsten uit detacheringen Sw 
De omzet is gebaseerd op historische gegevens. 
 
J.   Dekkingsbijdrage Drechtwerk  
De gezamenlijke begroting Sw wordt periodiek afgestemd met GR Drechtwerk. Hierop is de 
dekkingsbijdrage aangepast. 
 
G. Sw individuele detachering en begeleid werken. 
De lasten zijn aangepast op basis van realisatiecijfers in jaarrekening 2019. 
 
 

ZORGEN VOOR ONDERSTEUNING 
 
Wat willen wij bereiken? 
 

We zorgen voor kwalitatief goede, doelmatige en effectieve ondersteuning met keuzevrijheid 
voor inwoners 

We zorgen voor mensgerichte ondersteuning 

We zoeken naar innovatie binnen de geboden ondersteuning en samenwerking en hebben 
hierin een aanjagende rol 

 
Het is onze ambitie om inwoners met beperkingen te voorzien van goede en passende ondersteuning 
wanneer ze er op eigen kracht of met behulp van hun netwerk niet meer uitkomen. We doen dat op 
basis van persoonlijk maatwerk en afgestemd op de specifieke behoefte van inwoners. We houden 
daarbij rekening met wensen ten aanzien van aanbieder en leveringsvorm en bieden de keuze in 
verschillende alternatieven. Daarbij staan we in voor de kwaliteit van de voorzieningen. Anderzijds 
constateren we dat de vraag naar ondersteuning en daarmee de kosten toenemen door een aantal 
demografische, maatschappelijke en landelijke ontwikkelingen. Ook stijgt de kostprijs van de 
voorzieningen. Er is in de Drechtsteden al veel geïnnoveerd op voorzieningenniveau, maar we 
verwachten meer doelmatigheid te kunnen behalen door het aanjagen van innovatie en het versterken 
van de samenwerking met andere partijen in het veld. 
 
Wat hebben wij hiervoor gedaan? 
 
Reguliere dienstverlening 
De realisatiecijfers over de eerste 2 maanden van het jaar laten zien dat de groei van de Wmo-
voorzieningen doorzet. Uiteraard fluctueert de groei per type voorziening. Sinds de eerste meldingen 
van corona in Nederland is de wereld veranderd. Dit geldt ook voor de maatschappelijke 
ondersteuning die in het kader van de Wmo wordt geboden en de inzet van participatieplekken in het 
kader van de Participatiewet. 
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Impact corona op reguliere dienstverlening 
De situatie is per voorziening verschillend. Wmo-aanbieders zijn dringend verzocht in te zetten op 
continuïteit van ondersteuning, conform de RIVM-richtlijnen, waar dat verantwoord is voor cliënten en 
dienstverleners. De afweging op casusniveau ligt bij de aanbieder zelf. Met hen is wel afgesproken 
dat, wanneer ondersteuning tijdelijk wordt gestaakt of afgeschaald, zij contact houden met de cliënt en 
de vrijvallende capaciteit waar mogelijk op een andere wijze inzetten ten behoeve van de doelgroep. 
Het is echter duidelijk dat het beperken van besmettingsrisico's en de omschakeling naar de 
'anderhalve-meter-samenleving' grote gevolgen heeft voor de diensten die in het kader van de Wmo 
worden geleverd. 
 
Zo heeft dit ertoe geleid dat dagbesteding (groepsgewijze begeleiding, veelal in beschermde 
omgeving) bij de meeste aanbieders is gestaakt of afgeschaald, dat individuele begeleiding waar 
mogelijk op afstand wordt geboden, dat een deel van de cliënten de huishoudelijke ondersteuning 
tijdelijk hebben opgeschort uit angst voor besmetting en dat de Drechthopper alleen nog wordt ingezet 
voor de hoogst noodzakelijke individuele ritten. De levering van hulpmiddelen wordt voortgezet, maar 
onderhoud en service is beperkt tot het hoogstnoodzakelijke. Vanuit de SDD is het initiatief #SDDhelpt 
opgezet en zijn (in eerste instantie) 80-plussers met een Wmo-indicatie benaderd om te onderzoeken 
of ze als gevolg van de coronamaatregelen een aanvullende hulpvraag hebben ontwikkeld. Dit bleek 
slechts zeer beperkt het geval. 
 
De participatieplekken volgen hetzelfde stramien als dagbesteding, bij aanvang van de coronacrisis 
zijn de (meeste) activiteiten gestaakt. Inmiddels is een aantal leerwerkbedrijven weer voorzichtig 
gestart met de dienstverlening, uiteraard binnen de strikte regels van het RIVM. Leerwerkbedrijven 
zijn, net als de Wmo-zorgaanbieders, verzocht thuiszittende deelnemers in beeld te houden. Ook 
cliëntregisseurs hebben met de deelnemers contact opgenomen om te inventariseren of er een 
ondersteuningsbehoefte is ontstaan. Waar dat het geval was, is een koppeling gemaakt met 
#SDDhelpt. 
 
De reguliere functies die de SDD zelf uitvoert (zoals cliëntcontact, indicatiestelling, gesprekken met de 
aanbieders vanuit het contractmanagement en de uitoefening van toezicht) lopen door, maar wel, 
indien mogelijk, via contact 'op afstand'.  
 
Impact corona op financiën van zorginstellingen en klanten 
Vanuit financieel oogpunt betekent de huidige situatie een risico voor aanbieders (omzetverlies) en de 
GRD (groei van de vraag en – mogelijk – de verantwoording achteraf). Zorgaanbieders vallen, als 
publiek gefinancierde instellingen, niet onder de Tijdelijke Noodmaatregel Tijdelijke Overbrugging voor 
Werkgelegenheid (NOW). De ministeries van VWS, J&V en de VNG hebben in gezamenlijkheid 
gemeenten opgeroepen om de financiële zekerheid van zorgaanbieders te borgen door de 
financiering van de ondersteuning door te laten lopen, ook in die gevallen waar de dienstverlening als 
gevolg van de coronabeperkingen is aangepast. Het ministerie heeft hierbij aangegeven dat eventuele 
meerkosten die hieruit voortvloeien door het Rijk zullen worden vergoed. De SDD heeft deze lijn 
overgenomen en een coulanceregeling getroffen met de gecontracteerde zorgaanbieders. Ook met 
aanbieders van participatieplekken is afgesproken de trajectkosten door te betalen.  
 
Het nieuwe landelijke systeem van inning van de eigen bijdragen (door het CAK) nog steeds niet op 
orde en is de uitrol voor onbepaalde tijd is uitgesteld. Dit heeft als gevolg dat er nog geen zicht is op 
de inkomsten uit de eigen bijdragen. Voor cliënten impliceert dit dat zij op een later moment worden 
geconfronteerd met stapelfacturen. Hierover zijn zij door zowel het CAK als de SDD geïnformeerd, 
maar deze situatie is uiteraard niet in het belang van cliënten. Als gevolg van corona heeft VWS 
inmiddels besloten om geen eigen bijdragen te heffen over de maanden april en mei 2020. Hieraan 
heeft is de toezegging gekoppeld dat gemeenten hiervoor door het Rijk worden gecompenseerd. Dit 
besluit verlaagt weliswaar de stapelfacturen, maar het onderliggende probleem is daarmee dus nog 
niet opgelost.  
 
Deelnemers aan de participatieplekken is verzekerd dat hun participatiebonus geen gevaar loopt door 
het stilleggen van de werkbedrijven. 
 
Impact corona op ontwikkeling cliëntenbestand. 
De reguliere trends ten aanzien van de Wmo-cliëntenaantallen uit het verleden (als gevolg van 
gekende autonome groeifactoren als aanzuigende werking abonnementstarief, vergrijzing en 
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ambulantisering) zetten zich wel voort, zij het dat zij per voorziening fluctueren met betrekking tot de 
aannames op basis waarvan de uitgaven voor 2020 zijn begroot. Dit heeft zowel positieve als 
negatieve effecten op de budgetten voor individuele voorzieningen. Participatieplekken vormen een 
stabiel bestand, indien plekken vrijvallen worden ze gevuld door nieuwe kandidaten. 
 
Impact van corona op de trends valt nog niet waar te nemen, daarvoor is meetperiode te kort. Wel is 
inmiddels sprake van een teruglopend aantal nieuwe meldingen sinds de invoering van de landelijke 
coronamaatregelen. Mensen zijn als gevolg daarvan terughoudender geworden en stellen hun 
ondersteuningsvraag uit. Dit betekent tegelijkertijd dat op een later moment een piek in de vraag kan 
worden verwacht. 
 
Wat zijn de kosten? 
Uitgaande van de reguliere trends in cliëntenaantallen verwachten we vooralsnog geen afwijkingen op 
de begroting 2020. De plussen en minnen in cliëntenaantallen lijken elkaar in financiële zin uit te 
middelen, hoewel de declaraties voor de laatste twee periodes nog niet binnen zijn. Hoe groot de 
financiële impact van de coronacrisis is op de uitgaven voor maatschappelijke ondersteuning, zal 
uiteindelijk afhangen van meerdere factoren. Het is echter te vroeg om daar nu al een betrouwbare 
uitspraak over te doen, de ontwikkelingen staan nog maar aan het begin, de effecten van de (tijdelijke) 
maatregelen zijn zowel aan de inkomsten- als de uitgavenkant nog met veel vragen omgeven en de 
inkomsten op basis van de eigen bijdragen vormen vanwege de opstartproblemen bij het CAK een 
blackbox. Ook is het onzeker welke invloed corona heeft op de vraag naar maatschappelijke 
ondersteuning. In scenarioverkenningen in het tweede kwartaal van 2020 zal op deze vragen nader 
worden ingegaan. 

 
 
BEDRIJFSVOERING 
 
Dienstverlening aan klanten 
De klanttevredenheid is in het eerste kwartaal 2020 becijferd met gemiddeld een 7,9 en overstijgt 
daarmee ruimschoots de norm van een 7,5. Het beeld over april 2020 (tijdens corona maatregelen) 
wijkt niet af van het 1e kwartaal, daarmee lijkt het er op dat de coronabeperkingen (vooralsnog) geen 
effect hebben op de klanttevredenheid. Grafiek 1 geeft de stijgende trend van het totaalcijfer weer 
vanaf de start van de tevredenheidsmetingen. 
 
 

                                      
                                   Grafiek 1: Ontwikkeling klanttevredenheid SDD 

                                                                                                                                                                                              
De dienstverlening vanuit de afdeling Perspectief en Participatie wordt door klanten opvallend hoog 
gewaardeerd (8,4). Uit de peiling blijkt dat klanten het fijn vinden om een gesprek te hebben en geven 
ze aan dat ze hun verhaal durven te doen.  
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Figuur 1: Klanttevredenheid afdeling Perspectief en Participatie 

 
Corona en dienstverlening 
Het verplichte thuiswerken heeft geleid tot nieuwe initiatieven binnen de dienstverlening. Eind maart is 
zoals hiervoor beschreven gestart met de actie '#SDDHelpt'.  
 
Klachten 
Klachten zijn een belangrijk onderdeel van klantsignalen. Het aantal ontvangen klachten in het eerste 
kwartaal 2020 is gelijk aan dezelfde periode vorig jaar (zie grafiek 2). 
 

 
Grafiek 2: Ontvangen klachten 2020 vs 2019 

 
 

Bij de klachten zien we wel een effect van de coronacrisis. Sinds de invoering van het thuiswerken 
ontvangen we minder klachten. In april kwamen (tot 21 april) slechts 6 klachten binnen. Dat ligt ruim 
onder het maandgemiddelde van 14 klachten in 'normale' tijden. Deze daling is waarschijnlijk te 
verklaren doordat er aanzienlijk minder persoonlijke gesprekken zijn gevoerd. 
 
Bijna de helft van de klachten heeft betrekking op het niet nakomen van afspraken (22%) en de 
werkwijze (22%). Het aantal gegronde klachten was in deze periode 50% en dat is lager dan het 
gemiddelde in 2019 (59% gegrond).  
De afhandeltermijn voor klachten is 6 weken. In het tweede kwartaal zijn alle klachten binnen deze 
termijn afgehandeld. Dat is opnieuw een verbetering. Het streven is om klachten zoveel mogelijk 
binnen 3 weken af te handelen. Ook dat gaat steeds beter. Van de 36 afgehandelde klachten in het 
eerste kwartaal zijn er 28 binnen 3 weken afgehandeld. Zie tabel 1 voor de trend.  
  

  
2016 2017 2018 2019  2020 Q1 

Afgehandeld binnen 6 weken 73% 87% 94% 92% 100% 

Waarvan binnen 3 weken  32% 52% 64% 64% 78% 

Tabel 1: Percentage afgehandelde klachten naar termijn 
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Bezwaarschriften 
De instroom van bezwaren in het eerste kwartaal 2020 is stabiel laag (zie grafiek 3).  
 

  
Grafiek 3 

Tabel 2. Aantal bezwaarschriften in vergelijking met aantal primaire besluiten 

 Periode Aantal primaire 
besluiten 

Aantal 
bezwaarschriften 

Bezwaarschriften 
in verhouding tot 
het aantal 
primaire 
besluiten 

Besluiten P-wet, 
Wmo en 
schuldhulp 

2018 1e kwartaal 28453 128 0,5% 

2019 1e kwartaal 28016 140 0,5% 

2020 1e kwartaal 19712 130 0,6% 

 
In het eerste kwartaal van 2020 werd in 74% van de gevallen het bezwaarschrift binnen de 
servicetermijn van 12 weken afgehandeld. Dat is net onder de norm van 75% en een verslechtering 
ten opzichte van dezelfde periode in 2019 toen 84% binnen de servicetermijn werd afgehandeld. 
 
Van de 138 bezwaren die in het eerste kwartaal van 2020 werden afgehandeld was 38% gegrond. In 
2019 was het aantal gegronde bezwaren (over het hele jaar) 23%. Het aandeel gegronde 
bezwaarschriften beweegt zich over een lange termijn genomen steeds tussen de 25% en 35%. In 
2019 lag dit percentage gemiddeld met 23% lager dan voorgaande jaren. Het is te vroeg om het 
resultaat van het afgelopen kwartaal als een trendbreuk aan te merken. . 
 
Wat zijn de kosten? 
 
In de 1e begrotingswijziging 2020 (vastgesteld in december 2019) is als onderdeel van de 
bezuinigingen een taakstelling van € 0,1 miljoen op de apparaatskosten van de SDD verwerkt. De 
bezuiniging behoorde tot de taakstelling van € 1,4 miljoen op het niet-sociaal domein van de GRD. 
 
De hogere apparaatskosten in deze 1e bestuursrapportage worden voornamelijk verklaard door extra 
inzet op Beschermd Wonen (€ 0,228 miljoen). Deze kosten worden echter op Overhead verantwoord, 
waardoor de stijging binnen dit onderdeel zichtbaar wordt.  
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2.3 Bedrijfsvoering 
 
Het begrotingsprogramma Bedrijfsvoering omvat de uitvoeringsbudgetten van de GRD-dochters en is 
opgebouwd uit een productraming per GRD-dochter. 
 
(bedragen x € 1.000) 

  
1e begrotingswijziging 2020 Prognose 2020 Afwijking 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

IBD 8.000 8.000 - 8.750 8.750 - 750 750 - 

SCD 47.756 47.756 - 48.822 48.822 - 1.066 1.066 - 

GBD/OCD 7.129 7.129 - 8.092 8.092 - 963 963 - 

BDS (CIO) 1.328 1.328 - - - - -1.328 -1.328 - 

Totaal 64.213 64.213 - 65.664 65.664 - 1.451 1.451  

 
 

2.3.1. Ingenieursbureau Drechtsteden 
 
Samenvatting en algemene ontwikkelingen 
In 2018 is het kwaliteitssysteem ISO 9001: 2015 operationeel en gecertificeerd. Ook in 2020 worden, 
in het kader van de Plan Do Check Act (PDCA) cyclus, procedures en documenten verder 
aangescherpt, aangevuld en vastgelegd binnen het ISO 9001: 2015 kwaliteitssysteem. Het doel is om 
de organisatie en werkwijzen continu te verbeteren en te voldoen aan de door ons van toepassing 
verklaarde eisen – waaronder wet- en regelgeving en de eisen van onze belangrijkste stakeholders. 
Het management is eindverantwoordelijk voor de doeltreffendheid van het kwaliteitssysteem, maar 
alle medewerkers van het IBD leveren hier vanuit hun rollen dagelijks een actieve bijdrage aan. We 
monitoren de wensen van onze opdrachtgevers en werken conform de afgesproken protocollen. 
 
Wat willen we bereiken? 
Voor een krachtige uitvoering van het ingenieursbureau moeten de visie, de lange termijn doelen en de 
korte termijn doelen met elkaar verbonden worden. De technische disciplines binnen het IBD worden 
sterker benoemd. Dit zijn: 

 Contracten, contractvorming, kostenramingen, begrotingen en risicoanalyses;  

 Directievoering en toezicht; 

 Riolering en stedelijk water; 

 Wegen en verhardingen; 

 Constructies en geotechniek; 

 Groen- en cultuurtechniek; 

 Inrichting en ontwerp openbare ruimte. 
 
Het IBD stelt een viertal belangrijke thema's (ontwikkelopgaven) centraal bij de ontwikkeling in de 
komende jaren. Deze thema's zijn: 
1. 3D ontwerpen en modelleren; 
2. Klimaatadaptatie en klimaatbestendig ontwerpen; 
3. Circulair ontwerpen en materiaalgebruik; 
4. Data gestuurd werken. 
 
Deze thema's spelen eveneens bij de eigenaren van het IBD. Het IBD sluit aan bij de regionale 
ontwikkelopgaven en levert technische expertise bij de uitwerking van de thema's. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van het kennisnetwerk van marktpartijen en verbonden ingenieursbureaus (waaronder 
Rotterdam) waarmee het IBD een samenwerkingsovereenkomst heeft.  
 
Het IBD is een wendbare organisatie met betrokken, betrouwbare en bevlogen medewerkers. Samen 
met onze partners ontwikkelen, realiseren en onderhouden wij de omgeving van morgen. De missie 
van het IBD, met nadruk op de publieke rol van het IBD, blijft van toepassing: 
 

Wij zijn een publiek ingenieursbureau dat staat voor het publieke belang op de complexe markt van 
civiele techniek. Als Drechtstedenpartner ontwikkelen, realiseren en onderhouden wij de omgeving 

van morgen. 
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Als primaire taak voert het IBD opgaven uit in de openbare ruimte voor onze opdrachtgevers. Wij 
ontzorgen onze opdrachtgevers en realiseren, samen met de markt, projecten binnen de gestelde 
kaders. Het IBD schakelt tussen verschillende vormen van opdrachten en adviesvragen, in alle fasen 
van het project. Wij combineren opgaven in de openbare ruimte, die bij verschillende organisaties 
bestaan. Door het bevorderen van de samenwerking zijn wij in staat om het resultaat voor onze 
opdrachtgevers in geld, tijd en kwaliteit te realiseren. Het IBD vormt de schakel tussen de publieke 
opdrachtgevers en de marktpartijen. 
 
Hoe blijven we dit meten? 
Het IBD stelt iedere maand een managementrapportage op met de belangrijkste, bedrijfsmatige, 
sturingsparameters. Deze managementrapportage wordt gedeeld met de belanghebbenden van het 
IBD. Drie maal per jaar bespreekt de 'Werkgroep Governance IBD', het 'Stuurgroepoverleg IBD' en het 
'Bestuurlijk overleg IBD' de belangrijkste trends en indicatoren uit de managementrapportage en doet 
aanbevelingen richting het MT-IBD.  
 
Het IBD heeft een jaarplan 2020 opgesteld. De voortgang van het jaarplan wordt besproken binnen 
het MT en het MT+ overleg met de projectregisseurs. Ook de Ondernemingsraad en het personeel 
volgen de voortgang van het jaarplan nauwlettend. 
 
Klanttevredenheid wordt door het IBD systematisch gemeten en geregistreerd. Er worden 
klanttevredenheidsonderzoeken (KTO's) ingevuld in voorbereiding op lunchbijeenkomsten waar de 
resultaten door medewerkers van de opdrachtgevers en medewerkers van het IBD worden 
besproken. Deze wijzen van werken wordt door alle partijen als constructief ervaren. De resultaten 
van de klanttevredenheidonderzoeken (KTO's) worden gedeeld binnen het IBD en leiden tot 
aanvullende verbetermaatregelen. 
 
COVID-19 
Het COVID-19 virus heeft op de middellange termijn (2021 en verder) mogelijk effect op de omvang 
van de orderportefeuille, daar opdrachtgevers budgettaire afwegingen gaan maken en ombuigingen in 
de begroting gaan doorvoeren. De wijze waarop het IBD bedrijfsvoeringstechnisch is ingericht zorgt 
voor voldoende flexibiliteit om op deze ontwikkeling van de orderportefeuille adequaat te kunnen 
anticiperen. Voor het IBD geldt dat er geen taken zullen blijven liggen of zullen vertragen.  
 
 
Financiële afwijkingen en voorstellen 
 
Prognose resultaat Ingenieursbureau Drechtsteden (bedragen x € 1.000) 

  

1e begrotingswijziging 2020 Prognose 2020 Afwijking 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Saldo van baten en lasten 8.000 8.000 - 8.750 8.750 - 750 750 - 

Mutaties reserve - - - - - - - - - 

Geraamd resultaat 8.000 8.000 - 8.750 8.750 - 750 750 - 

 
Resultaatanalyse Ingenieursbureau Drechtsteden (bedragen x € 1.000) 

Toelichting Omschrijving afwijking I/S* Voordeel Nadeel Saldo Gemeente** 

 Lasten      

A.  
Toename lasten als gevolg van 
toegenomen omvang projecten 
orderportefeuille. 

I - 750 -750 
Dordrecht, Zwijndrecht 
en Hardinxveld-
Giessendam 

 Subtotaal  - 750 -750  

       

 Baten      

B. 
Toename baten als gevolg van 
toegenomen omvang projecten 
orderportefeuille. 

I 750 - 750 
Dordrecht, Zwijndrecht 
en Hardinxveld-
Giessendam 

 Subtotaal  750 - 750  

       

 Saldo van baten en lasten  750 750 -  

 Mutaties reserve  - - -  

 Geraamd resultaat  750 750 -  
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Toelichting: 
 
Vanaf 2017 is (na vaststelling in het bestuurlijk overleg) een nieuwe verrekensystematiek ingevoerd 
binnen de organisatie, waarbij verwachte positieve exploitatieresultaten aan de eigenaren (Dordrecht, 
Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam) terugvloeien naar de civieltechnische projecten in de vorm 
van een korting op het uurtarief. Hoe meer productie wordt gerealiseerd des te meer korting op het 
uurtarief verstrekt kan worden. Verwacht wordt in 2020 een korting van € 1,5 miljoen te kunnen 
verstrekken aan de eigenaren. 
 
A. Toename lasten als gevolg van toegenomen omvang projecten orderportefeuille. 
De projectenorderportefeuille is gedurende 2020 toegenomen ten opzichte van de primaire begroting. 
Als gevolg hiervan zijn de directe projectkosten (projectonderzoeken en uitbreiding van de inhuur van 
de flexibele schil) toegenomen. De toegenomen kosten worden geheel gedekt door de daarmee 
samenhangende opbrengsten. 
 
B. Toename baten als gevolg van toegenomen omvang projecten orderportefeuille. 

De projectenorderportefeuille is gedurende 2020 toegenomen ten opzichte van de primaire begroting. 
Alle projecten zijn financieel gedekt, de toegenomen kosten worden bekostigd door een evenredige 
stijging van de projectopbrengsten. 
 
 

2.3.2. Servicecentrum Drechtsteden 
 
Samenvatting en algemene ontwikkelingen 

Het SCD draagt de zorg voor professionele bedrijfsvoering, zodat onze partners hun maatschappelijke 
opgaven kunnen waarmaken: 

Wij ontzorgen, zodat onze partners beter kunnen werken. 

 
In 2019 werken we aan de volgende onderwerpen: 

 Het Koersdocument 'Bedrijfsvoering Drechtsteden; samenwerken aan moderne en slimme 
organisaties' is in 2020 ingevoerd en wordt verder geoperationaliseerd; 

 Het SCD heeft de ambitie om meer vraaggericht, innovatief en klantgericht te werken. We 
zijn daarom al een tijd geleden een nieuwe weg ingeslagen. Om dat te realiseren en dichter 
bij onze klanten te staan, focussen we ons op vijf pijlers: Optimaliseringsplan SCD, 
Procesoptimalisatie, Leren & Ontwikkelen, ICT Verandert! en P&O in actie. 

 

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen? 

Hieronder ziet u onze meerwaarde bij de going-concern-zaken kort samengevat: 
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Naast de going-concerntaken focussen we ons in 2020 op de volgende onderwerpen:  
 
Koersdocument 'Bedrijfsvoering Drechtsteden' 
Het ONS-D, het Netwerk MT Middelen en MT SCD hebben gesproken over de optimalisering van de 
bedrijfsvoering, gekoppeld aan de doorontwikkeling van de bedrijfsvoeringsstrategie. De uitkomsten 
zijn vastgelegd in het Koersdocument 'Bedrijfsvoering Drechtsteden; Samenwerken aan moderne en 
slimme organisaties'.  
 
Samen is een nieuwe basis gelegd voor de samenwerking in het bedrijfsvoeringsdomein. Er zijn drie 
inhoudelijke ambities geformuleerd waarop gezamenlijk focus ligt in de versterking van de 
organisaties. De gezamenlijke ambities zijn:  
 
1. De juiste medewerker op het juiste moment op de juiste plek. 

o Talentmanagement & branding 
Er zijn twee ontwikkelingen opgepakt in het eerste kwartaal. In het ONS D is over een brede 
arbeidsmarktcommunicatiestrategie gesproken. Met partnerorganisaties zijn afspraken 
gemaakt om per organisatie te investeren in de branding. Daarnaast is er door de Corona 
situatie een grote vlucht genomen in de ontwikkeling van online werven én selecteren. Er is 
gewerkt aan een nieuwe menukaart voor loopbaan en ontwikkeling (talentmanagement). 
Hierin staat alle dienstverlening die in het kader van talentonwikkeling aangeboden kan 
worden vanuit het SCD. De menukaart wordt binnenkort gepubliceerd.  
Om te komen tot een juiste opzet en overeenstemming op het traineeshipprogramma 2020-
2022 is een voorstel opgesteld voor het nieuwe programma met duidelijke uitgangspunten. 
In de verschillende MT's van de organisaties is deelname aan het traineeshipprogramma 
besproken. Verwacht wordt in week 16 definitief bekend te zijn welke organisaties 
deelnemen met welk aantal trainees.  
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o Mobiliteit, flexibiliteit & vitaliteit 
Duurzame inzetbaarheid is een breed begrip en wordt in de breedte opgepakt, juist door 
concreet en tastbaar te beginnen met deelaspecten. In het eerste kwartaal is een nieuw 
conceptbeleid voor verzuim opgesteld. Daarbij zijn hand-outs ontwikkeld voor zowel 
medewerkers als leidinggevenden. Per fase van het verzuimproces staat in heldere 
infographics uitgelegd wat de afspraken zijn. Hiermee is een grote stap gezet in het eerste 
deelonderwerp van Duurzame inzetbaarheid.  
Ter ondersteuning van het Arboproces is per deelnemende organisatie uit het netwerk 
inzichtelijk gemaakt welke personen betrokken zijn in het Arboproces (zoals de 
verzuimconsulent, inzetbaarheidscoach, klantenservice, vertrouwenspersonen, HR-
aanspreekpunten). 

o Passende ondersteuning & processen op orde 
Het inrichtingsplan van het P&O afdeling is afgerond, besproken met de OR en vastgesteld 
door het MT. Gedurende komend jaar wordt verder gewerkt aan procesoptimalisatie, de 
inrichting van het nieuwe expertisecentrum en andere uitwerkingspunten uit het 
inrichtingsplan.  
De aanbesteding van het nieuwe P-systeem vordert. Op dit moment is de fase van POC's 
aangebroken (Proof of Concept) waarin werkende functies van de systemen worden 
getoond en getest. De definitieve gunning wordt in mei verwacht, waarna de implementatie 
in het tweede deel van het jaar zal volgen. Streven blijft om per 1 januari 2021 de 
basisfunctionaliteiten van het nieuwe P-systemen operationeel te hebben.  
Voor de aanbesteding van de flexibele arbeid is inmiddels met alle partners gesproken over 
de ervaringen met de huidige aanbestedingen, wensen en verwachtingen over de nieuwe 
aanbestedingen en de actuele ontwikkelingen. Verwacht wordt dat er in mei een definitieve 
aanbestedingsstrategie ligt. De start van de implementatie van de nieuwe "broker" (MSP) zal 
dan 1 januari 2021 zijn. 

 
2. De goede randvoorwaarden voor informatie gedreven organisaties. 

o Datagericht werken 
We ontwikkelen doorlopend de verbetering van kennis over de mogelijkheden van 
datagericht/ data gestuurd werken. Dat doen we door een goede uitwisseling van de 
ervaringen binnen en buiten de Drechtsteden vanuit het perspectief van de afnemers van 
informatie: managers, bestuurders, beleidsmakers, uitvoerders. Informatievoorziening vraagt 
(ook) bij de deelnemers voor voldoende capaciteit (kwalitatief en kwantitatief). Hierdoor 
wordt het in samenspraak mogelijk om beter gebruik te maken van mogelijkheden die reeds 
beschikbaar zijn binnen de Drechtsteden. Kennissessies helpen en dragen bij aan de 
borging van kennis en benutten van die technieken. Het proactieve verkennen en adviseren 
over de ontwikkelingen op dit vlak en mogelijke inzet van beschikbare functionaliteit die de 
markt biedt, vinden we noodzakelijk om te doen. 

o Sturingsinformatie beter verzamelen en inzetten 
In 2020 werken we aan het operationeel maken van de I-organisatie (en het opstellen van 
het reorganisatieplan. We optimaliseren de ICT-keten in de regio in samenspraak met de 
gemeentesecretarissen (het regie-model). We zijn bezig met de verSaaSing van de 
applicaties en treffen de voorbereidingen voor de aanbesteding in het kader van de sourcing 
in het 2e halfjaar 2020. Een (externe) financiële analyse in het 1e halfjaar 2020 van de 
bestaande ICT-middelen versus de gewenste situatie zal meer inzicht geven in hoeverre de 
taakstellingen reëel zijn. 
De technische uitrol van KZA zal in 2020 voltooid zijn. In 2020 zal een start worden gemaakt 
met de uitrol van Office 365. Inzichtelijk wordt gemaakt wat het vervolg van het project KZA 
is en wat de uitrol van Office 365 betekent door het SCD en de klantorganisaties. 

 
3. Omgeving en organisatie zijn altijd in beweging: basis op orde en ruimte voor flexibiliteit. 

o Het nieuwe werken & Modern werkplekconcept: faciliteiten op orde 
Binnen de vakgroepen van afdeling communicatie wordt afgestemd op de collectieve 
thema's. (vuurwerkoverlast, gladheidbestrijding en corona). De prioritering en verdere 
afstemming vindt lokaal plaats. Door continue monitoring van de actuele buitenwereld door 
o.a. het webcare team van het SCD worden de adviseurs gevoed met informatie die gebruikt 
wordt om reacties te formuleren of om beleid aan te passen. 
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Verdere professionalisering wordt bereikt door samen met de klanten nog meer aansluiting 
te zoeken bij de vraag van de klant. Dit onderdeel wordt samen met de klanten verder 
uitgewerkt. 

o Eenvoudigere procedures 
De werkwijze en besluitvormingsprocedure worden afgestemd op regionale vergader- en 
besluitvormingscyclus. Per jaar wordt er een uitvoeringsplan gemaakt in samenwerking met 
het N-MTM en wordt over de voortgang gerapporteerd. De directiesecretaris van het SCD en 
de voorzitter van het N-MTM stemmen dit regelmatig onderling af. 
 

Klant-, Zaak- en Archiefsysteem 
De stuurgroep KZA heeft in april ingestemd met het geactualiseerde projectplan en de daarbij 
behorende prioritering. 
De invoering van het KZA is succesvol als: 

 Er toegevoegde waarde wordt gerealiseerd voor de business; 

 Het archief op orde is en;  

 Onze dienstverlening maximaal digitaal plaatsvindt. 
 
Voor de afronding worden drie stappen onderscheiden: 
1. Basis op orde van informatiesysteem Inproces (de komende maanden); 
2. Werkende processen met een toegevoegde waarde voor de business (vanaf september); 
3. Verdere uitrol van de werkprocessen en doorontwikkeling KZA. 
 
Interne ontwikkelingen SCD  
Samen met de gemeentesecretarissen en de gemeentelijke managers bedrijfsvoering heeft MT SCD 
het Koersdocument 'Bedrijfsvoering Drechtsteden; Samenwerken aan moderne en slimme 
organisaties'. Ook kijken we naar onze eigen organisatie. We hebben de ambitie om meer 
vraaggericht, innovatief en klantgericht te werken.  
 
Om daar te komen en dichter bij onze klanten te staan, focussen we ons – in samenwerking met onze 
klanten - de komende tijd op de realisering van de koers met 3 pijler en 4 thema's. Schematisch 
weergegeven als volgt: 
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Optimaliseringsplan SCD 
Het optimaliseringsplan gaat over de inhoudelijke opgaven en de onderlinge samenwerking. Het doel 
is het bereiken van gezamenlijke verantwoordelijkheid op de bedrijfsvoering door het SCD en de 
klantorganisatie. In 2020 bepalen wat partnerschap is en hoe dat dan vormgegeven wordt. 
 
Procesoptimalisatie 
Een onderdeel van de SCD+ koers de optimalisatie van processen, met als doelstelling: 'Het laten 
aansluiten van onze processen op wat de klant wenst in producten en diensten die door het SCD in 
een vloeiende beweging geleverd worden'. Vanuit die doelstelling is: 

 Een processtructuur vastgesteld – hoe kan er procesgericht gewerkt worden binnen het SCD 

 Een werkgroep gestart waarin teamleiders de rol van proceseigenaar op zich nemen 

 Een visie op processen is ontwikkeld door de proceseigenaren op de 
procesorganisatiestructuur en KPI's. 

 
ICT Verandert! 
De focus van ICT Verandert ligt in 2020 op de SaaS transformatie van applicaties van onze 
strategische leveranciers, inclusief applicaties die daarmee onlosmakelijk verbonden zijn. Om deze 
transitie succesvol uit te voeren moeten we tegelijkertijd coherente aanpassingen doen in de regie op 
onze informatievoorziening, onze bedrijfsprocessen en de organisatie. De verantwoordelijkheid voor 
de regie op onze informatievoorziening ligt bij de Drechtsteden zelf. Tijdens deze transformatie is de 
continuïteit van onze bestaande informatievoorziening een belangrijke voorwaarde.  
In 2020 werken we aan het operationeel maken van de I-organisatie (en het opstellen van het 
reorganisatieplan). We optimaliseren de ICT-keten in de regio in samenspraak met de 
gemeentesecretarissen (het regie-model). We zijn bezig met de verSaasing van de applicaties en 
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treffen de voorbereidingen voor de aanbesteding in het kader van de sourcing in het 2e halfjaar 2020. 
Een (externe) financiële analyse in het 1e halfjaar 2020 van de bestaande ICT-middelen versus de 
gewenste situatie zal meer inzicht geven in hoeverre de taakstellingen reëel zijn. 
Vanuit het programma ICT Verandert zijn er afspraken gemaakt over de inzet van financiële middelen. 
Doordat de kapitaalinvesteringen op het rekencentrum worden uitgesteld, worden de vrijkomende 
exploitatielasten van € 2,1 miljoen hiervoor ingezet. 
 

 
 
P&O in actie 
Door middel van P&O in actie gaat de dienstverlening van P&O beter aansluiten bij de verschillende 
behoeften en vragen van de verschillende organisaties. De drie onderwerpen van P&O in actie zijn: 

 Klanttevredenheid P&O advies verhogen; 

 P&O beheer onder de motorkap; 

 Teamontwikkeling. 
Gebleken is dat de verschillende P&O teams als team met hun eigen verbeteringen bezig zijn, maar 
dat bij de aanpak de integraliteit binnen het P&O domein en het aansluiten bij de klantbehoefte niet 
voldoende is opgezet. In overleg met de ambtelijk portefeuillehouders is afgesproken de 
teamontwikkeling (3e onderwerp van P&O in actie) te structureren langs drie ontwikkellijnen: 

 Passend HR Dienstverleningsmodel; 

 Effectieve structuur/inrichting van de HR-functie; 

 Kwantitatief en kwalitatief goede bezetting van de HR-functie. 
Deze drie ontwikkellijnen gaan leiden tot een passend HR-plan wat aansluit bij de behoeften van 
klanten, wat gaat leiden tot een integraal werkende P&O afdeling die de totale P&O keten overziet, 
waar medewerkers zich kunnen blijven ontwikkelen en waar het prettig werken is. 
 
Leren & Ontwikkelen 
Elk team wordt integraal verantwoordelijk voor hun product of dienst en de afstemming met de klant. 
Medewerkers dragen meer dan voorheen proactief het eigenaarschap over hun vak en de 
verantwoordelijkheden die daarbij horen. Teamleiders krijgen de ruimte en verantwoordelijkheid om de 
dienstverlening van hun teams, in samenhang met de andere teams, zelf te organiseren.  
Het SCD heeft leidende principes geformuleerd; een set van concrete vuistregels die richting 
geven aan het dagelijks handelen, die helpen 'het goede te doen' of dat te doen wat de 
bedoeling is. De leidende principes vormen het kompas in ons handelen. 
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COVID-19 
De coronacrisis heef een grote invloed op het werk, zo ook bij het SCD. Voor de bedrijfskritische 
processen is een impactanalyse opgesteld, die inzicht geeft in de risico's en de daarbij behorende 
acties om de kans op het risico te verkleinen. De maatregelen die genomen zijn/worden hebben met 
name te maken met de voortzetting van de dienstverlening aan de klantorganisaties, die voor de 
bedrijfsvoering afhankelijk zijn van het functioneren van het SCD. 
 
Ook is de dienstverlening voor bijvoorbeeld communicatie opgeschaald om aan de vraag te kunnen 
blijven voldoen. Daarnaast heeft de afdeling ICT maatregelen genomen om werken op afstand op 
grote schaal mogelijk te maken. En heeft de afdeling ICT hard gewerkt om digitaal vergaderen te 
faciliteren. 
 
Hieronder is een lijst opgenomen van de kosten en de mogelijk dekking. 

Onderdeel Bedrag Korte omschrijving en dekkingsmogelijkheid 

ICT € 100.000  Extra ICT kosten om werken op afstand te ondersteunen. 
Deels mogelijk nog te verrekenen met klantorganisaties. 
 
 

Communicatie € 140.000  Extra inhuur voor opvangen piek inzet. Deels mogelijk te 
verrekenen met Veiligheidsregio en/of klantorganisaties. 
 

P&O € 25.000  Lagere omzet trainingscentrum. 
 

Facilitaire 
zaken 

p.m.  Kosten voor 1,5 meter aanpassingen en schoonmaak. 
 

Juridische 
zaken 

p.m. Vanuit de afdeling JKC wordt de veiligheidsregio extra 
ondersteund. Voor deze dienstverlening zijn extra 
dienstverleningsovereenkomsten opgesteld en voor 
ondertekening aangeboden aan de VRZHZ. 

Algemeen p.m. Indirecte kosten door her-prioritering van 
werkzaamheden en (vanwege de plotselinge omslag) 
(tijdelijk) minder efficiënt en effectief werken. Dit kan 
leiden tot productieverlies en het niet realiseren van 
doelstellingen in 2020 die niet direct aan de dagelijkse 
productie gekoppeld zijn zoals procesverbeteringen en 
teambuilding. 
 

Totaal € 265.000  + p.m. 
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Financiële afwijkingen en voorstellen 
 
Prognose resultaat Servicecentrum Drechtsteden (bedragen x € 1.000) 

  

1e begrotingswijziging 2020 Prognose 2020 Afwijking 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Saldo van baten en lasten 47.756 47.756 - 48.822 48.822 - 1.066 1.066 - 

Mutaties reserve - - - - - - - - - 

Geraamd resultaat 47.756 47.756 - 48.822 48.822 - 1.066 1.066 - 

 
Resultaatanalyse Servicecentrum Drechtsteden (bedragen x € 1.000) 

Toelichting Omschrijving afwijking I/S Voordeel Nadeel Saldo Gemeente 

 Lasten      

A.  Herpositionering CIO office S - 1.186 -1.186 ja 

B. 
Herpositionering functionaris 
gegevensbescherming 

S 107 - 107 ja 

C. ICT middelen S 13 - 13 ja 

 Subtotaal  120 1.186 -1.066  

       

 Baten      

A. Herpositionering CIO office S 1.186 - 1.186 ja 

B. 
Herpositionering functionaris 
gegevensbescherming 

S - 107 -107 ja 

C. ICT middelen S  13 -13 ja 

 Subtotaal  1.186 120 1.066  

       

 Saldo van baten en lasten  1.306 1.306 -  

- Mutaties reserve  - - -  

 Geraamd resultaat  1.306 1.306 -  

 
Toelichting: 
 
A. Herpositionering CIO office 
CIO office is per 1 januari 2020 ondergebracht van BDS naar het SCD. De directe financiële, 
personele en organisatorische gevolgen zijn beperkt. Tegenover de stijging van de kosten bij het SCD 
staat een daling van de kosten bij BDS. Dit is te vinden op pagina 45. De kostenstijging bij het SCD is 
lager dan de daling van de kosten bij BDS, door het wegvallen van de bijdrage aan het SCD. Het 
uiteindelijke effect op de totale gemeentelijke bijdragen is nihil. Wel heeft de wijziging consequenties 
voor de verdeling per gemeente, door het verschil in verdeelsleutels. Gemeenten met een in 
verhouding lager aantal fte's per inwoner hebben een voordeel. 
 
B. Herpositionering functionaris gegevensbescherming (FG) binnen GRD 
Mede naar aanleiding van de jaarrapportage Privacy & Gegevensbescherming over de periode mei 
2018 – april 2019 is besloten de taken van de FG te splitsen in meer toezichthoudende/controlerende 
taken en adviserende (FG-)taken. Daarmee wordt belangenconflicten en taakverwatering voorkomen. 
De adviseurs blijven werkzaam bij het SCD. De leidinggevende van de FG wordt de algemeen 
directeur van de GRD. Deze wijziging heeft evenals bij de herpositionering CIO office gevolgen voor 
de kostenverdeling over de gemeenten en de GRD. 
 
C. ICT middelen 
In 2019 is uit interne controle gebleken dat bij een softwareleverancier een kortingsregeling niet 
geheel correct is toegepast. Dit heeft in 2019 een eenmalig voordeel opgeleverd die ook direct is 
verwerkt in de gemeentelijke bijdragen. Naast een incidentele component was er ook sprake van een 
structurele component. Het structurele deel (€ 13.000) is in deze rapportage verwerkt. 
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2.3.3. Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden 
 
Samenvatting en algemene ontwikkelingen 
Zoals in de samenvatting is beschreven heeft de COVID-19 uitbraak vooral aanmerkelijke effecten op 
de belastingopbrengsten van de deelnemende gemeenten. Voor de bedrijfsvoering hebben wij in de 
risicoparagraaf alleen risico's opgenomen die voor de bedrijfsvoering van belang zijn. Het totaal aan 
risico's voor GBD/OCD bedraagt € 570.000. Het betreft hier met name capaciteitsrisico's en het gemis 
aan inkomsten (aanmaningen/ dwangbevelen). Tot op heden vragen gemeenten hier aan ons een 
terughoudend beleid in te voeren. 
 
In samenwerking met de Erasmusuniversiteit wordt bezien in hoeverre de gemeenten ondernemers 
kunnen ondersteunen door maatregelen op het gebied van lokale heffingen te nemen. De GBD zelf 
zal via betalingsregelingen en uitstel van betaling trachten de lastendruk op specifieke ondernemingen 
voor 2020 te verminderen zonder de zeker nu noodzakelijke opbrengsten te veel geweld aan te doen. 
Dit geschiedt vanzelfsprekend in zeer nauwe samenwerking met de gemeenten. 
 
De tweede ontwikkeling die majeure gevolgen heeft voor de bedrijfsvoering is de toename van de 
WOZ bezwaarschriften. Daarbij zijn zowel de door ons af te dragen proceskosten aan No-cure/No-pay 
bureaus, als de extra capaciteit die hiervoor wordt ingezet al in deze begroting opgenomen. De wijze 
waarop deze bureaus opereren en het feit dat het aantal van deze bureaus toeneemt, kan een 
voorbode zijn voor wederom een aanzienlijke stijging in 2020. 
 
Naast de uitvoering van de strategische visie blijft het zaak de andere kerntaken van de GBD op hoog 
niveau en met goed resultaat uit te voeren. De positie van de GBD als betrouwbare 
uitvoeringsorganisatie is van belang. Daarbij gaat zij zich steeds meer ontwikkelen als een verlengstuk 
van de deelnemende gemeenten. 
 
Wat willen we bereiken? 
 
Heffing Invordering en Dienstverlening 
Uitgangspunt hier is een eerlijk en transparant heffen en innen van lokale belastingen, conform de 
regelgeving van de deelnemende gemeenten. Dit onderdeel van GBD/OCD is verantwoordelijk voor 
het realiseren van lokale belastingopbrengsten in overeenstemming met de gemeentelijke 
begrotingen. 
 
Kerncijfers prognose 2020 

Productie Bedrag/aantal Afnemers 

Totale te verwachten opbrengst 2021 € 120 miljoen 5 gemeenten 

Totaal aantal gecombineerde aanslagen 135.000 idem 

Aantal aanmaningen 15.000 Idem 

Aantal dwangbevelen 9.000 idem 

Maandelijkse automatische incasso's 840.000 Idem 

Verzoeken kwijtschelding 10.500 idem 

Aanslagen Naheffing Parkeren 14.500 idem 

 
Bezwaar en Beroep 
Bezwaar en beroep heroverweegt beslissingen die zijn genomen op het gebied van de lokale 
heffingen en de WOZ-waarden. Primair staat het waarborgen van rechtsgelijkheid van inwoners, 
ondernemers en instellingen. Hier worden ook signalen afgegeven voor het verbeteren van de 
primaire besluiten en de aanpassing van procedures. 
 
Kerncijfers prognose 2020 (basisprognose 2019) 

Type bezwaar Aantal Afnemers 

Heffingsbezwaren 750 5 gemeenten 

Waardebezwaren 1.200 idem 

Bezwaren Parkeerheffingen 1.800 idem 

 
Het laatste kwartaal 2019 vond een explosieve groei plaats van het aantal bezwaarschriften. Dit 
resulteerde in een verdubbeling van de proceskosten aan externe particuliere WOZ-bureaus en de 
noodzaak extra personeel in te zetten op de behandeling van de bezwaarschriften. Het totaal van 
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WOZ-bezwaren in 2019 kwam hiermee op 2.200. Onze indruk is dat bij een gelijkblijvend juridisch 
kader dit een structureel karakter krijgt. Daarnaast merken wij dat er zowel via mail en flyers als via 
radio en televisie veel reclame wordt gemaakt om in bezwaar te gaan tegen de WOZ-beschikking via 
deze bureaus. Naast een structurele dekking van de extra kosten melden wij hier een hoog risico van 
€ 900.000. 
 
Onderzoekcentrum Drechtsteden/ Smart Data Center 
Het OCD/SDC is onderdeel van deze deelbegroting. Om het zelfstandige en waardevrije karakter van 
dit onderdeel te onderstrepen wordt de naam en de logovoering van het OCD naar buiten toe 
gehandhaafd. 
 
Het OCD/SDC is een echte kennispartner binnen het netwerk. Zij werkt ondernemend en vraag- 
gestuurd aan het geven van inzicht op relevante vraagstukken binnen de Drechtsteden. Het OCD kan 
snel inspelen op uiteenlopende beleidsonderwerpen en heeft een proactieve werkwijze en een 
signaalfunctie voor maatschappelijke ontwikkelingen. Met de inzet van kwalitatieve en kwantitatieve 
onderzoeksmethode geven wij inzicht in de effecten van beleid. 
 
Wij doen dit in de eerste plaats via de basisdienstverlening. Dit zijn onderzoeken en producten die wij 
periodiek voor alle zeven gemeenten uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan Monitor Economie, de 
Banenmonitor, de Veiligheidsmonitor en de Monitor Sociaal. Ook beheren wij voor de gemeenten de 
bewonerspanels waar vragen aan kunnen worden voorgelegd. 
 
Daarnaast voeren wij voor de gemeenten in de regio Drechtsteden en af en toe daarbuiten 
aanvullende onderzoeksopdrachten uit binnen de verschillende beleidsdomeinen. 
 
Het OCD beheert en ontwikkelt met het SmartDataCenter ook het regionale dataplatform. Het aantal 
gebruikers en toepassingen daarvan nemen aanzienlijk toe. Zo is een dashboard voor het sociaal 
domein ontwikkeld, waarmee gemeenten de actuele lokale gegevens kunnen benaderen. Ook is een 
monitor ontwikkeld waarmee de gevolgen van de coronacrisis kunnen worden gevolgd. De monitor 
wordt iedere twee weken verspreid. 
De meerkosten van het uitbreiden van de softwarelicentie voor het groter aantal gebruikers, en voor 
het inrichten van een robuuste beheer- en ontwikkelomgeving bedragen € 200.000. Deze kosten 
worden vooralsnog binnen de GRD gedekt. Er is voor het SmartDataCenter een verdienmodel in 
ontwikkeling met een vorm van beprijzing voor maatwerkproducten door de uiteindelijk gebruikers. 
Bij de 2e burap 2020 wordt hier een nader voorstel voor gedaan.  
 
Kerncijfers prognose 2020 

Activiteiten Waardevolume Afnemers 

Basisdienstverlening € 773.000 7 Drechtsteden 

Opbrengst extra opdrachten (minimum) € 211.000 Idem 

Smart Data Center (gemeenten) € 120.000 Idem 

Smart Data Center (GRD) € 200.000 Idem 

 
Basisregistraties, Ruimtelijke informatie en Waardebepaling (BRIW) 
Dit bedrijfsonderdeel kent drie basistaken: objectenbeheer (wettelijke basisregistraties), GEO-
producten en diensten (Drechtmaps, landmeetkunde, themakaarten) en het waarderen van 
onroerende zaken (uitvoeren Wet WOZ). Uitgangspunt daarbij is zoveel mogelijk eenmalig data 
verzamelen voor meervoudig gebruik in de verschillende registraties. 
 
Kerngegevens 2020 

 Activiteiten Aantal Afnemers 

BAG-mutaties 10.500 Dordrecht, HIA, Zwijndrecht 

Raadplegingen Drechtmaps 98.000 Alle 7 gemeenten 

WOZ-waarden 133.000 5 gemeenten 

 
Het laatste kwartaal is gebleken dat de BAG-gegevens van sommige gemeenten moesten worden 
opgewerkt. Dit in het belang van de WOZ-waarderingen. Dit is specialistisch werk. Indien de kwaliteit 
van deze gegevens niet op orde komt zal ook in dit begrotingsjaar een inhaalslag gemaakt moeten 
worden. Het risico becijferen wij op € 80.000. 
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GBD/OCD heeft in de 1e bestuursrapportage 2019 aangeven dat de nieuwe waarderingsinstructie van 
de Waarderingskamer én een voorgeschreven aanpassing van de WOZ-registratie slechts via 
gespecialiseerde inhuur kan worden uitgevoerd. Het project wordt eind 2021 afgerond. Dit jaar is nog 
sprake van een incidentele extra last van € 175.000. Na afronding van het project verwachten wij 
vanaf 2022 een structurele besparing op de uitvoeringskosten van circa € 100.000 per jaar als gevolg 
van de verbeterde en gemoderniseerde WOZ-administratie. Dit zal voornamelijk tot uitdrukking komen 
door afname van tussentijdse correcties, minder uitzoekwerk voor de Waarderingkamer en de 
voordelen bij het behandelen van WOZ-bezwaarschriften. 
 
Voor het Drechtstedelijk functioneel beheer (BAG/BGT) is inmiddels een bedrag beschikbaar van  
€ 150.000. 
 
Procesondersteuning en Control 
Bij Procesondersteuning en Control is de brede control op de bedrijfsvoering belegd. Ook de 
verschillende voorgeschreven administraties, de procesbeschrijvingen en het contractbeheer is hierin 
begrepen. Daarnaast is deze unit verantwoordelijk voor het op orde houden van de verschillende 
geautomatiseerde systemen en draait zij producties ten behoeve van de aanslagoplegging. 
 
Kerncijfers 2020 

Activiteiten Aantal 7 gemeenten 

Werkplekkenbeheer GBD/OCD 70 idem 

Voorgeschreven P&C-producties 33 Idem 

Toetsing verordeningen 35 5 gemeenten 

Aanslagregels 520.000 5 gemeenten 

 
Wat gaan we daarvoor doen? 
 
Bij de ontwikkeling van de strategische visies zijn ook succes-indicatoren benoemd die tot de 
voornoemde productiecijfers moeten leiden. Deze indicatoren worden periodiek in het MT van de 
GBD/OCD besproken en vormen de basis van de resultaatverantwoording in de twee 
bestuursrapportages en het jaarverslag. 
 

Succesfactor Indicator Streefwaarde 2020 

Belastingopbrengsten realiseren Percentage oninbaar Maximaal oninbaar 0,5% (excl. parkeren 3,5%), 
voorgestelde verhoging voor gebruikersheffingen 

vanwege COVID-19 4,5% 

WOZ-beschikkingen verzenden Percentage beschikkingen 100% totale voorraad 

Aanslagen verzenden Aantal verzonden 
aanslagen 

100% binnen 6 maanden na ontstaan belastingschuld 

Basisregistraties op orde Voldoen wettelijke 
normering 

100% 

Kwijtscheldingsverzoeken Termijn afdoening 100% binnen 90 dagen 

Bezwaarschriften Termijn afdoening  25% binnen 3 maanden 

100% binnen wettelijke termijn 

Actualiteit Drechtmaps Beschikbaarheid/tijdige 
verwerking 

100% beschikbaar op alle werkdagen, actueel maximaal 
3 maanden na signalering 

Beschikbaarheid en actualiteit 
Basisinformatie OCD 

Beschikbaar op werkdagen Geen klachten 

Inzicht trend en ontwikkelingen 
monitoren 

Rapportagemomenten 

Tevredenheid 

Minimaal 1 monitor per themagebied 

Tenminste 80% tevredenheid 

Dashboards Aantal Minimaal 1 per themagebied 
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Tenminste 80% tevredenheid 

Kennisateliers Aantal Minimaal 3 met externe experts 

Opkomst 60% van de genodigden 

Tevredenheid tenminste 75% 

Infographics  Percentage tevredenheid Tenminste 75% tevredenheid 

Bewonerspanels Aantal 

Tevredenheid 

Minimaal 2 per gemeente 

Tenminste 80% tevredenheid 

 
COVID-19 
Het COVID-19 virus heeft financiële gevolgen voor begroting van de GBD/OCD 2020. Hoe groot de 
financiële impact zal zijn is nu onmogelijk exact te bepalen. Risico's die een materiële invloed op de 
financiële positie voor het jaar 2020 kunnen hebben, maar onvoldoende zeker zijn om in de begroting 
op te nemen worden in de risicoparagraaf opgenomen. GBD/OCD heeft de risico's als gevolg van de 
coronacrisis dan ook opgenomen in de risicoparagraaf van deze bestuursrapportage. 
 
Hieronder zijn voor de GBD de COVID-19 gerelateerde risico's weergeven 

Domein Onderdeel Kwalificatie Bedrag Toelichting 
Belastingen     

 Heffen en 
invorderen 

Middel 90 Extra maatregelen richting inwoners en 
bedrijven vragen meer werk. Zowel voor de 
kant van heffingen als voor specifieke 
invorderingsacties. 

 Bezwaar en Beroep Hoog 80 Manager B&B (0,5 fte) wordt volledig 
vrijgemaakt voor OCD-werkzaamheden i.v.m. 
COVID-19. Tijdelijke inhuur dit jaar is reeds 
georganiseerd.  In eerste aanleg bezien of 
hier interne dekking voor aanwezig is. 

 Productieverlies Middel 100 Hoewel we trachten dit zoveel mogelijk te 
voorkomen zal moeten blijken of we de 
productie op peil kunnen houden. Bij te veel 
verlies is administratieve inhuur nodig. Het 
gaat hier om wettelijke taken (inclusief het 
GEO-domein) 

 Verlies inkomsten 
aanmaningen en 
dwangbevelen 

Hoog 100 GBD heeft inkomsten uit aanmaningen en 
dwangbevelen (350). Gelet op 
coulanceregelingen en versoepelde 
invordering verwachten we een 
aanmerkelijke vermindering van de 
inkomsten. 

GEO/WOZ Landmeetkunde Laag 50 GBD ontvangt inkomsten uit 
landmeetkundige activiteiten. Op dit moment 
zitten we op schema. Niet te voorzien is in 
hoeverre maatregelen de mogelijkheid voor 
deze activiteit gaan belemmeren. 

OCD/SDC Baten aanvullende 
dienstverlening 
OCD en SDC 

Hoog 150 Aandacht voor monitoring en evaluatie van 
de impact van het COVID-19 virus zal minder 
capaciteit bieden voor de uitvoering van de 
aanvullende dienstverlening. Dit naast de 
verwachting dat de vraag naar “andere” 
opdrachten zal afnemen. 

Totaal   570  
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Financiële afwijkingen en voorstellen 
 
Prognose resultaat Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden en 
Onderzoekcentrum Drechtsteden (bedragen x € 1.000) 

 
1e begrotingswijziging 2020 Prognose 2019 Afwijking 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Saldo van baten en lasten 7.129 7.129 - 8.092 8.092 - 963 963 - 

Mutatie reserves - - - - - - - - - 

Geraamd resultaat  7.129 7.129 - 8.092 8.092 - 963 963 - 

 
Resultaatanalyse Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden en 
Onderzoekcentrum Drechtsteden (bedragen x € 1.000) 

 
Toelichting: 
 
A. Loonkostenstijging conform Drechtraadbesluit 2e burap 2019, werkelijke loonkosten bij  

2e burap 2020; 
B. Ontwikkeling Smart Data Center, dekking vooralsnog via de GRD 
C. Geaccordeerde nieuwe activiteit GEO-Domein; 
D. Incidentele dekking waarderingsinstructie m3 naar m2 (2021 laatste jaar); 
E. Kostenstijging personeel en proceskosten WOZ-bezwaren (2021 structureel in de begroting), zie ook 

de risicoparagraaf. 

  

Toelichting Omschrijving afwijking I/S Voordeel Nadeel Saldo Gemeente 

 Lasten      

A. Loonkosten S - 88 -88 
ja, deelnemers 
belastingen 

B. SmartDataCenter S - 200 -200 GRD 

C. Functioneel beheer BAG/BGT S - 150 -150 ja 

D. Voorlaatste fase Waarderingsinstructie I - 175 -175 
ja, deelnemers 
belastingen 

E. 
WOZ-bezwaren (personeel en 
proceskosten) 

S - 350 -350 
ja, deelnemers 
belastingen 

 Subtotaal  - 963 -963  

       

 Baten      

A./E. Hogere bijdrage GBD S 438 - 438 
ja, deelnemers 
belastingen 

B. SmartDataCenter S 200 - 200 GRD 

C. Bijdrage Functioneel beheer S 150 - 150 ja 

D. Bijdrage Waarderingsinstructie I 175 - 175 
ja, deelnemers 
belastingen 

 Subtotaal  963 - 963  

 Totaal baten en lasten  963 963 -  

 Mutaties reserve  - - -  

 Geraamd resultaat  963 963 -  
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2.3.5. Bureau Drechtsteden (CIO) 
 
Inhoudelijke afwijkingen en voorstellen 
Vanaf 2020 zijn de taken van het CIO office overgeheveld naar het SCD. Verdere inhoudelijke 
verantwoording wordt gedaan bij het onderdeel SCD van het programma Bedrijfsvoering. 
 
Financiële afwijkingen en voorstellen 
 
Prognose resultaat CIO (Bedragen x € 1.000)  

  

1e begrotingswijziging 2020 Prognose 2020 Afwijking 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Saldo van baten en lasten 1.328 1.328 - 1.328 1.328 - - - - 
Mutaties reserve - - - - - - - - - 

Geraamd resultaat 1.328 1.328 - 1.328 1.328 - - - - 

 
Resultaatanalyse CIO (Bedragen x € 1.000)  

 
Toelichting: 
 
A. Overheveling naar SCD 

De taken van het CIO zijn overgeheveld naar het SCD. Zie de toelichting op pagina 39. 
 
 

2.4 Algemene dekkingsmiddelen 
 
Inhoudelijke afwijkingen en voorstellen 
Er zijn geen inhoudelijke afwijkingen te rapporteren. 
 
Financiële afwijkingen en voorstellen 
 
Prognose resultaat Algemene dekkingsmiddelen (Bedragen x € 1.000)  

  

1e begrotingswijziging 2020 Prognose 2020 Afwijking 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Saldo van baten en lasten -215 -215 - -215 -215 - - - - 

Mutaties reserve - - - - - - - - - 
Geraamd resultaat -215 -215 - -215 -215 - - - - 

 
Resultaatanalyse Algemene dekkingsmiddelen 
Er zijn geen financiële afwijkingen te melden. Het dienstengebouw en de hellingen zijn gehuurd tot en 
met 2022. Investeringen zijn nodig om de functionaliteit van de panden op orde te houden, maar 
worden beperkt tot het strikt noodzakelijke. Verder wordt kritisch gekeken naar 
onderhoudsverplichtingen. Er is een risico opgenomen ter grootte van € 300.000 (zie ook paragraaf 
1.5 Risico's).  
 
 

  

Toelichting Omschrijving afwijking I/S Voordeel Nadeel Saldo Gemeente 

 Lasten      

A. Overheveling naar SCD S 1.328 - 1.328 ja 

 Subtotaal  1.328 - 1.328  

 Baten      

A. Overheveling naar SCD S - -1.328 -1.328  

 Subtotaal  - -1.328 -1.328  

 Totaal baten en lasten  1.328 -1.328 -  

 Mutaties reserve  - - -  

 Geraamd resultaat  1.328 -1.328 -  
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2.5 Overhead 
 
De opbouw per begrotingsprogramma is als volgt: 
 

Begrotingsprogramma 
1e begrotingswijziging 2020 Prognose 2020 Afwijking 

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 

Beleid en bestuur 2.122 - -2.122 2.246 - -2.246 124 - -124 

          

Sociale Dienst 18.842 - -18.842 19.260 28 -19.232 418 28 -390 

          

Bedrijfsvoering:          

Ingenieursbureau 1.900 - -1.900 1.900 - -1.900 - - - 

Servicecentrum 47.756 47.756 - 48.822 48.822 - 1.066 1.066 - 

Gemeentebelastingen 2.000 - -2.000 2.212 350 -1.862 212 350 138 

Bureau Drechtsteden 1.328 1.328 - - - - -1.328 -1.328 - 

Totaal 73.948 49.084 -24.864 74.440 49.200 -25.240 492 116 -376 
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Bijlagen 
 

Bijlage 1: Begroting naar taakvelden 
 
(bedragen x € 1.000) 

 

 

  

Programma

Taakveld Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Beleid en Bestuur

0.1 Bestuur 1.968 4.090 2.122 225 350 125 2.193 4.440 2.246

0.4 Overhead 2.122 0 -2.122 124 0 -124 2.246 0 -2.246

0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Verkeer en vervoer 700 700 0 380 380 0 1.080 1.080 0

2.5 Openbaar vervoer 750 750 0 0 0 0 750 750 0

3.1 Economie 1.300 1.300 0 241 241 0 1.541 1.541 0

7.4 Milieubeheer 377 377 0 -38 -38 0 339 339 0

8.1 Ruimtelijke ordening 150 150 0 -150 -150 0 0 0 0

8.3 Wonen en bouwen 300 300 0 -18 -18 0 282 282 0

Totaal Beleid en Bestuur 7.667 7.667 0 764 764 0 8.431 8.431 0

Sociale Dienst Drechtsteden

0.4 Overhead 18.842 0 -18.842 418 28 -390 19.260 28 -19.232

0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6.3 Inkomensregelingen 119.701 125.664 5.963 30.058 30.347 289 149.759 156.011 6.252

6.4 Begeleide participatie 29.073 29.334 261 148 663 515 29.221 29.997 776

6.5 Arbeidsparticipatie 15.922 22.374 6.452 1.176 345 -831 17.098 22.719 5.621

6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO 4.605 5.206 601 -422 -782 -360 4.183 4.424 241

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 64.554 69.790 5.236 241 1.174 933 64.795 70.964 6.169

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 512 841 329 397 241 -156 909 1.082 173

Taakstelling -2.900 -2.900 0 0 0 0 -2.900 -2.900 0

Totaal Sociale Dienst Drechtsteden 250.309 250.309 0 32.015 32.015 0 282.325 282.325 0

Bedrijfsvoering

0.1 Bestuur 794 1.104 310 299 -11 -310 1.093 1.093 0

0.4 Overhead 52.984 49.084 -3.900 -50 88 138 52.934 49.172 -3.762

0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.1 Verkeer en vervoer 6.100 8.000 1.900 750 750 0 6.850 8.750 1.900

0.61 OZB woningen 303 421 118 -48 24 72 255 445 190

0.62 OZB niet woningen 1.212 1.684 472 -283 97 380 929 1.781 852

0.63 Parkeerbelasting 122 170 48 -40 9 49 82 179 97

0.64 Belastingen overig 76 106 30 809 5 -804 885 111 -774

0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 211 211 0 211 211

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 5 7 2 5 0 -5 10 7 -3

7.2 Riolering 975 1.355 380 -314 76 390 661 1.431 770

7.3 Afval 655 910 255 -213 51 264 442 961 519

8.1 Ruimtelijke ordening 988 1.373 385 535 150 -385 1.523 1.523 0

Totaal Bedrijfsvoering 64.213 64.213 0 1.451 1.451 0 65.664 65.664 0

Algemene dekkingsmiddelen

0.8 Overige baten en lasten -215 -215 0 0 0 0 -215 -215 0

Taakstelling

0.8 Overige baten en lasten 2.900 2.900 0 0 0 0 2.900 2.900 0

Totaal 324.874 324.874 0 34.230 34.230 0 359.104 359.104 0

1e begrotingswijziging 2020
Begrotingswijziging 1e burap 

2020

Begroting 2020 na wijzigingen
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Bijlage 2: Bijdrage per gemeente per programma  
 
(bedragen x € 1.000) 
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Bureau Drechtsteden

Algemene inwonerbijdrage 201 1.187 182 311 321 251 446 2.900

Regionaal Platform Verkeersveiligheid 8 50 8 13 14 11 19 121

Waterbus 43 369 36 56 74 59 114 750

Walstroom 5 32 5 8 9 7 12 77

Beleid en bestuur 259 1.528 234 401 413 324 575 3.733

CIO office 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal Bureau Drechtsteden 516 3.165 464 789 831 651 1.165 7.581

Regiogriffie 23 138 21 36 38 29 52 337

Sociale Dienst Drechtsteden

Tozo-regeling 1.897 10.907 2.371 3.319 3.003 2.213 3.952 27.661

Werk en Inkomen

Participatie 478       8.427     175       266       778       838       1.879     12.841   

Perspectief op werk -        1.000     -        -        -        -        -        1.000     

Verlengde ondersteuning reg. samenw. -        30         -        -        -        -        -        30         

Pilot kinderopvang -        216       -        -        -        -        70         286       

Individuele studietoeslag 3           265       7           22         30         33         76         436       

Impuls statushouders 51         296       25         74         81         63         112       702       

WSW 1.321     18.746   -        898       1.706     2.092     3.219     27.982   

Inkomensondersteuning, rijksvergoeding 4.841     53.633   2.271     4.878     7.378     6.739     15.718   95.459   

Inkomensondersteuning, bijdrage aan tekort 110       1.450     50         104       181       158       372       2.425     

Minimabeleid

Minimabeleid 445       5.838     200       417       729       638       1.499     9.765     

Kinderopvang 1           15         1           1           2           2           4           25         

Maatwerkvoorz. Inkomenssteun 139       960       119       163       225       233       350       2.190     

WMO

Huishoudelijke ondersteuning 1.199     7.821     913       1.173     1.593     1.375     2.812     16.886   

Hulpmiddelen 221       1.414     173       311       421       240       781       3.561     

Vervoer 396       2.999     360       499       690       644       1.151     6.739     

Begeleiding en kortdurend verblijf 1.716     11.841   1.463     2.014     2.778     2.877     4.314     27.003   

Overheveling budget maatwerkvoorzieningen 

inkomenssteun
180       1.250     155       213       293       303       456       2.850     

Budgetadvies en schuldbemiddeling

Schuldhulpverlening 5           73         2           5           9           8           18         120       

Apparaats- en uitvoeringskosten

Apparaatslasten 1.860     22.726   934       1.799     3.038     2.722     6.041     39.120   

WMO Beschermd wonen -        1.082     -        -        -        -        -        1.082     

Taakstelling

Nog in te vullen 150-       1.615-     80-         150-       233-       221-       451-       2.900-     

Totaal Sociale Dienst Drechtsteden 14.715   149.372 9.138     16.006   22.702   20.957   42.374   275.263 

Servicecentrum Drechtsteden

Basispakket 1.764 14.983 2.323 1.988 3.539 2.515 4.559 31.671

Plus- en additioneel pakket - 2.440 219 - - - 398 3.058

Gemeentebelastingen Drechtsteden

Belastingactiviteiten - 2.633 - 511 442 462 867 4.915

GEO-activiteiten 22 1.183 9 142 48 29 90 1.523

Basispakket OCD 62 366 55 95 100 77 138 893

Algemene dekkingsmiddelen -39 -282 -10 -55 -66 -51 -95 -600

Taakstelling

Stelpost indien taakstelling niet wordt 

gerealiseerd
150       1.615 80 150 233 221 451 2.900

Totaal 17.213 175.613 12.299 19.662 27.867 24.890 49.999 327.541
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Bijlage 3: Vergelijking tussen 1e begrotingswijziging 2020 (1BW) en de 1e burap 2020 (B1) 
 
(bedragen x € 1.000) 
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1BW B1 1BW B1 1BW B1 1BW B1 1BW B1 1BW B1 1BW B1 1BW B1

Bureau Drechtsteden 577       516       3.573     3.165     514       464       875       789       931       831       728       651       1.299     1.165     8.497     7.581     

Algemene inwonerbijdrage 201       201       1.187     1.187     180       182       309       311       324       321       251       251       448       446       2.900     2.900     

Regionaal Platform Verkeersveiligheid -        8           -        50         -        8           -        13         -        14         -        11         -        19         -        121       

Waterbus 40         43         403       369       32         36         50         56         65         74         56         59         102       114       750       750       

Walstroom 5           5           32         32         5           5           8           8           9           9           7           7           12         12         77         77         

Beleid en bestuur 248       259       1.467     1.528     222       234       382       401       401       413       310       324       553       575       3.583     3.733     

CIO office 82         -        485       -        74         -        126       -        133       -        102       -        184       -        1.186     -        

Regiogriffie 25         23         146       138       22         21         39         36         40         38         31         29         55         52         357       337       

Sociale Dienst Drechtsteden

12.620   14.715   135.665 149.372 6.722     9.138     12.565   16.006   19.571   22.702   18.564   20.957   37.932   42.374   243.637 275.263 

Tozo-regeling -        1.897 -        10.907 -        2.371 -        3.319 -        3.003 -        2.213 -        3.952 -        27.661   

Participatie 425       478       7.422     8.427     164       175       245       266       690       778       737       838       1.653     1.879     11.336   12.841   

Perspectief op werk -        -        -        1.000     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1.000     

Verlengde ondersteuning reg. samenw. -        -        -        30         -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        30         

Pilot kinderopvang -        -        -        216       -        -        -        -        -        -        -        -        -        70         -        286       

Individuele studietoeslag 3           3           265       265       7           7           22         22         30         30         33         33         76         76         436       436       

Impuls statushouders 51         51         296       296       25         25         74         74         81         81         63         63         112       112       702       702       

WSW 1.222     1.321     17.981   18.746   -        -        867       898       1.705     1.706     2.114     2.092     3.204     3.219     27.093   27.982   

Inkomensondersteuning, rijksvergoeding 4.841     4.841     53.633   53.633   2.271     2.271     4.878     4.878     7.378     7.378     6.739     6.739     15.718   15.718   95.459   95.458   

Inkomensondersteuning, bijdrage aan tekort 108       110       1.474     1.450     48         50         100       104       179       181       153       158       363       372       2.425     2.425     

Minimabeleid 469       445       6.384     5.838     207       200       433       417       775       729       663       638       1.572     1.499     10.502   9.766     

Kinderopvang 1           1           15         15         -        1           1           1           2           2           2           2           4           4           25         26         

Maatwerkvoorz. Inkomenssteun 139       139       960       960       119       119       163       163       225       225       233       233       350       350       2.190     2.189     

-        -        -        -        -        -        -        

Huishoudelijke ondersteuning 1.199     1.199     7.821     7.821     913       913       1.173     1.173     1.593     1.593     1.375     1.375     2.812     2.812     16.886   16.886   

Hulpmiddelen 221       221       1.414     1.414     173       173       311       311       421       421       240       240       781       781       3.561     3.561     

Vervoer 396       396       2.999     2.999     360       360       499       499       690       690       644       644       1.151     1.151     6.739     6.739     

Begeleiding en kortdurend verblijf 1.716     1.716     11.841   11.841   1.463     1.463     2.014     2.014     2.778     2.778     2.877     2.877     4.314     4.314     27.003   27.003   

Overh. budget maatwerkv. inkomensteun comp CAK 180       180       1.250     1.250     155       155       213       213       293       293       303       303       456       456       2.850     2.850     

-        -        -        -        -        -        -        

Schuldhulpverlening 5           5           73         73         2           2           5           5           9           9           8           8           18         18         120       120       

-        -        -        -        -        -        -        

Apparaatskosten 1.795     1.860     22.611   22.726   895       934       1.716     1.799     2.955     3.038     2.601     2.722     5.799     6.041     38.369   39.120   

Wmo beschermd wonen -        -        841       1.082     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        841       1.082     

Taakstelling 150-       150-       1.615-     1.615-     80-         80-         150-       150-       233-       233-       221-       221-       451-       451-       2.900-     2.900-     

Servicecentrum Drechtsteden 1.708     1.764     16.908   17.423   2.464     2.542     1.927     1.988     3.420     3.539     2.430     2.515     4.804     4.957     33.662   34.729   

Basispakket 1.708     1.764     14.468   14.983   2.245     2.323     1.927     1.988     3.420     3.539     2.430     2.515     4.406     4.559     30.604   31.671   

Plus- en additioneel pakket -        -        2.440     2.440     219       219       -        -        -        -        -        -        398       398       3.058     3.058     

Gemeentebelastingen Drechtsteden 75         84         3.789     4.182     55         64         668       748       518       590       498       568       964       1.095     6.568     7.331     

Belastingactiviteiten -        -        2.305     2.633     -        -        447       511       387       442       404       462       759       867       4.302     4.915     

GEO-activiteiten 13         22         1.119     1.183     -        9           126       142       31         48         17         29         67         90         1.373     1.523     

Basispakket Onderzoekcentrum 62         62         365       366       55         55         95         95         100       100       77         77         138       138       893       893       

Algehele dekkingsmiddelen 39-         39-         282-       282-       10-         10-         55-         55-         66-         66-         51-         51-         95-         95-         600-       -600      

Taakstelling

Stelpost indien taakstelling niet wordt gerealiseerd 150       150       1.615     1.615     80         80         150       150       233       233       221       221       451       451       2.900     2.900     

Totaal 15.116   17.213   161.414 175.613 9.847     12.299   16.167   19.662   24.647   27.867   22.421   24.890   45.410   49.999   295.021 327.541 
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Bijlage 4: Bijdrage per gemeente per taakveld 
 
(bedragen x € 1.000) 
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Bureau Drechtsteden

0.1 Bestuur 285 1.679 257 441 454 356 632 4.103

2.1 Verkeer en vervoer 39 232 36 61 63 50 87 566

2.5 Openbaar vervoer 43 369 36 56 74 59 114 750

3.1 Economie 107 631 96 165 171 134 237 1.541

7.4 Milieubeheer 23 139 21 36 38 30 52 339

8.3 Wonen en bouwen 20 115 18 30 31 24 43 282

0.4 Overhead (CIO office) 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal Bureau Drechtsteden 516 3.165 464 789 831 651 1.165 7.581

Regiogriffie

0.1 Bestuur 23 138 21 36 38 29 52 337

Sociale Dienst Drechtsteden

6.3 Inkomensregelingen (Tozo-regeling) 1.897 10.907 2.371 3.319 3.003 2.213 3.952 27.661

6.3 Inkomensregelingen 6.276 71.591 2.972 6.255 9.725 8.829 20.432 126.081

6.4 Begeleide participatie 1.337 18.954 0 913 1.733 2.114 3.272 28.323

6.5 Arbeidsparticipatie 850 14.410 350 660 1.410 1.390 3.209 22.280

6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO 257 1.804 195 348 480 294 893 4.270

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.248 32.238 3.331 4.661 6.585 6.336 11.066 68.466

6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 1.082 0 0 0 0 0 1.082

Taakstelling -150 -1.615 -80 -150 -233 -221 -451 -2.900

Totaal Sociale Dienst Drechtsteden 14.715 149.372 9.138 16.006 22.702 20.957 42.374 275.262

Servicecentrum Drechtsteden

0.4 Overhead (Basispakket) 1.764 14.983 2.323 1.988 3.539 2.515 4.559 31.671

0.4 Overhead  (Plus- en additioneel pakket) -            2.440 219 -            -            -            398 3.058

Totaal Servicecentrum Drechtsteden 1.764     17.423    2.542     1.988     3.539     2.515     4.957     34.729    

Gemeentebelastingen Drechtsteden

0.61 OZB woningen -            231 -            46 46 42 80 445

0.62 OZB niet woningen -            923 -            185 186 169 318 1.781

0.63 Parkeerbelasting -            177 -            -            -            -            2 179

0.64 Belastingen overig -            62 -            11 -            11 27 111

3.3 Bedrijfsloket en -regelingen -            4 -            -            2 -            1 7

7.2 Riolering -            829 -            181 106 162 153 1.431

7.3 Afval -            407 -            88 102 78 286 961

Totaal belastingactiviteiten -            2.633 -            511 442 462 867 4.915

8.1 Ruimtelijke ordening (GEO-activiteiten) 22 1.183 9            142 48 29 90 1.523

0.1 Bestuur (Onderzoekcentrum basispakket) 62 366 55 95 100 77 138 893

Totaal Gemeentebelastingen Drechtsteden 84 4.182 64 748 590 568 1.095 7.331

Algemene dekkingsmiddelen

0.8 Overige baten -39 -282 -10 -55 -66 -51 -95 -600

Taakstelling

Stelpost indien taakstelling niet wordt 

gerealiseerd 150 1.615 80 150 233 221 451 2.900

Totaal 17.213 175.613 12.299 19.662 27.867 24.890 49.999 327.541
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Bijlage 5: Investeringen 
 
(bedragen x € 1.000) 

Omschrijving 
Drechtraad 

d.d. 
Oorspronkelijk 

krediet 
Beschikbaar 
krediet 2020 

Uitgegeven Verplicht Restant  Voortgang t.o.v. planning 

Huisvesting SDD 
jul-17 
jul-18 

500 380 - - 380 

Aanpassingen aan het werkplein 
en de aangrenzende ruimte. De 
uitnutting van dit krediet zal naar 
verwachting in 2020 
plaatsvinden.  
 

IT SDD jul-18 150 150 - - 150 

Vervanging van bestaande 
mobile devices én investering in 
mobiel device management. De 
uitnutting van dit krediet zal naar 
verwachting in 2020 
plaatsvinden.  
 

Bedrijfsvoering-
krediet SCD 

jan-14 500 305 - - 305 

Krediet is benodigd voor de 
reguliere bedrijfsvoering van het 
SCD. Bij uitgaven op dit krediet 
dienen de hieruit voortvloeiende 
kapitaallasten binnen de 
reguliere begroting van het SCD 
worden gedekt. 

ICT jaarschijf 2017 
en 2018 

jul-16 
jul-18 

10.330 3.693 228 372 3.093 

Betreft projecten die deel uit 
maken van het ICT meer-jaren 
investeringsplan (MIP) jaarschijf 
2017+2018. Deels zijn projecten, 
in het kader van het IT-
sourcingstraject, aangehouden. 

Totaal   4.528 228 372 3.928  

 
Toelichting: 
De Coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat geplande investeringen bij de SDD tijdelijk zijn gestopt. Aan 
de andere kant zijn er wel andere investeringen op het gebied van ICT en huisvesting benodigd. Deze 
specifieke investeringen zijn nog onderwerp van onderzoek en daarmee ook de omvang van de 
investeringen. In de 2e Bestuursrapportage zal de actualiteit hieromtrent worden gecommuniceerd. 
 
 
Kredietvoorstel: 
Bij de start van het SCD is geïnvesteerd in een aantal kernsystemen. Periodiek moeten op de 
bedrijfsmiddelen vervangingsinvesteringen plaatsvinden. In dat kader wordt een krediet aangevraagd 
van € 750.000 voor reguliere vervanging van het huidige Personeels- en Salarisadministratiesysteem 
(2014) in verband met einde van het contract. Aangezien hier sprake is van een vervanging zijn de uit 
het krediet voortvloeiende kapitaallasten reeds onderdeel van de bestaande begroting van het SCD. 
De investering uit 2014 is intussen afgeschreven. 
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Bijlage 6: Informatiebeveiliging binnen de Drechtsteden 
 
1. Inleiding 
Door de snelle digitalisering en nieuwe technologie is digitale veiligheid steeds belangrijker. De 
Drechtsteden beschikken gezamenlijk over een grote hoeveelheid gegevens, en beschikken over 
kritieke infrastructuur. Het beschermen van deze gegevens en infrastructuur is voor de Drechtsteden 
van groot belang. Hiervoor nemen de Drechtsteden maatregelen op technisch en organisatorisch 
gebieden en zorgen wij dat wij aan wet & regelgeving blijven voldoen zoals onder andere: Baseline 
Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).  
 
Ondanks het nemen van deze maatregelen blijft er een risico dat de Drechtsteden te maken zullen 
krijgen met een cybersecurity incident. Dit kan bijvoorbeeld een hackaanval op de Drechtsteden ICT 
omgeving zijn of een virus uitbraak op het netwerk. Een cybersecurity incident kan grote impact 
hebben op de primaire dienstverlening vanuit de Drechtsteden naar de burger. In het slechtste geval 
kan de dienstverlening stilvallen of het vertrouwen van de burger in de overheid worden geschaad. 
Om voorbereid te zijn op een eventueel cyber incident dient er door de GRD een cyber incident/ crisis 
response plan opgezet te worden. Dit om de beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid (BIV), 
van onze informatiesystemen binnen de Drechtsteden te borgen. 
 
2. BIO compliance 
In het 4e kwartaal is er een GAP analyse uitgevoerd om vast te stellen hoe ver Drechtsteden is met de 
implementatie van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid). Deze BIO is vanaf 1 januari 2020 
het nieuwe normenkader waar Nederlandse gemeenten aan dienen te voldoen op het gebied van 
informatiebeveiliging. 
 
De resultaten van deze GAP analyse zijn opgesteld op basis van een zelfevaluatie. Deze zelfevaluatie 
geeft dus de resultaten weer zoals deze door de betrokken medewerkers zelf zijn gescoord. Er is 
geen externe oordeelsvorming gedaan op de resultaten. De resultaten zijn onderverdeeld in 14 
domeinen. Deze domeinen geven de hoofdstukken uit de BIO weer. 
 

 
Figuur 1, Grafische weergave BIO GAP 
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Onderwerp Compliance 

5. Informatiebeveiligingsbeleid 100% 

6. Organiseren van informatiebeveiliging 83% 

7. Veilig personeel 50% 

8. Beheer van bedrijfsmiddelen 50% 

9. Toegangsbeveiliging 65% 

10. Cryptografie 38% 

11. Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving 67% 

12. Beveiliging bedrijfsvoering 62% 

13. Communicatiebeveiliging 31% 

14. Acquisitie, ontwikkeling en onderhoud van informatiesystemen 56% 

15. Leveranciersrelaties 64% 

16. Beheer van informatiebeveiligingsincidenten 67% 

17. Informatiebeveiligingsaspecten van bedrijfscontinuïteitsbeheer 50% 

18. Naleving 75% 

 
3. BIO - “InControl” 
De BIO gaat in essentie over het in control brengen van je Cyber Security. Dit betekent dat je afwijking 
mag hebben van de standaard, je niet voor 100% hoeft te voldoen. Zolang je het maar weet, én actief 
hebt vastgelegd de keuze die is gemaakt om het risico te accepteren of te gaan mitigeren. Dit 
betekent een grote én actieve rol voor proceseigenaren, systeem eigenaren en het college. Vanuit de 
BIO zijn zij immers verantwoordelijk voor het uitvoeren van risicoanalyse, en het nemen van control 
maatregelen en het stellen van de juiste kaders. Dit betekent dat zij in 2020 een sleutelrol gaan krijgen 
in het nemen van “InControl” beslissingen. 
 
4. BIO - Risico analyses 
Een ander onderdeel van informatiebeveiliging is de vergrote focus risico management. Niet meer 
zomaar compliant zijn, maar de maatregelen nemen die nodig zijn om tot een juist niveau van 
bescherming te komen. 
 
Binnen de GR Drechtsteden zijn er grofweg 654 applicaties beschreven in de applicatie catalogus. 
Vanuit de BIO wordt gesteld dat er voor de applicaties een risico analyse dient te worden uitgevoerd. 
Op dit moment zijn er voor 22 van de 654 applicaties een risico analyse uitgevoerd. De risico analyse 
is een instrument dat er op is gericht om het bedrijfsrisico van applicaties en processen inzichtelijk te 
krijgen en zodoende de nodige maatregelen te kunnen onderkennen. 
 

 
Figuur 2, Overzicht van de applicaties in relatie met uitgevoerde risico analyses 
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5. Verbeterplan 2020-2021 
In de eerste helft van 2020 zal er een update komen van het eerder vastgestelde verbeterplan 
Informatiebeveiliging. In deze update zullen er vanuit deze BIO GAP analyse een set met 
verbeteringen worden beschreven welke in 2020 zullen worden uitgevoerd. Begin 2020 heeft er een 
hernieuwde risico sessie plaats gevonden om samen met de deelnemers aan de GRD input te geven 
op de ontwikkelingen van cyber security binnen de regio. Dit verbeterplan zal in samenspraak met de 
regio directeur en directeur worden opgesteld en vastgesteld. De uitvoering zal vervolgens worden 
belegd in organisatie, onder regie van de CISO. 
 


