
 

     
 
 
 

Concept verslag van de openbare vergadering van de Drechtraad van 7 juli 2020 
Locatie: De Lockhorst in Sliedrecht 
  
Aanwezig: 

 A.W. Kolff voorzitter Drechtraad 
 J. Heijmans regiogriffier 
 T.M.E. Petersen medewerker regiogriffie 

 
 Alblasserdam  
1 A.H. Brasser SGP 
2 W. van Krimpen PvdA 
3 A.C. van ‘t Zelfde CDA 
4 J.M. Dekker VVD 
5 R. Pardo Kruidenier D66/ VSP/ Philippo 
6 J.K. Sterrenburg  ChristenUnie 

 
 Dordrecht  
7 M.P.P.M. Merx VVD 
8 W. van der Kruijff CDA 
9 P.J.T. Tiebosch D66 / VSP/ Philippo 
10 K. Kruger  GroenLinks 
11 J.D. Veldman ChristenUnie-SGP 
12 R. Portier  SP 
13 J.J.H. Wisker Verenigde Senioren Partij / D66 / Philippo 
14 C.A. van Verk PvdA 
  

 
Hardinxveld-Giessendam 

 

15 A.A. van den Berg SGP 
16 P.T. aan de Wiel ChristenUnie 
17 T.L. van Zessen 

 
CDA 
 

 Hendrik-Ido-Ambacht  
18 P. Boudewijn SGP-ChristenUnie 
19 A. Mol Gemeentebelangen / SLP 
20 W.P. van der Hee-Pasterkamp CDA 
21 A. Ouwerkerk VVD 
22 M.C.G. Gommans-Dane D66 / VSP / Philippo 
23 E. van der Wulp PvdA 
24 J. Struik Ambacht Uw Belang / SLP 
25 A. Scheurwater 

 
Echt Voor Ambacht /SLP 
 
 

 Papendrecht  
26 A. Stremler Papendrechts Alg. Belang /SLP 
27 K.W. Middelkoop-van den Adel CDA 
28 J.L. van Erk ChristenUnie 
29 R. Lammers Onafhankelijk Papendrecht / SLP 
30 T.C. van Es D66 / VSP / Philippo 
31 A.J. Kosten SGP 
32 D. Yildiz-Karso PvdA 
33 A. Bokma VVD 
34 B.G. Grimmius GroenLinks 

 
 Sliedrecht  
35 J.H. Visser SGP-ChristenUnie 
36 W.H, Blanken PRO Sliedrecht / SLP 
37 R.B. de Munck D66/ VSP / Philippo 
38 R. Bijderwieden 

 
VVD 
 

 Zwijndrecht  
39 C. Moorman Algemeen Belang Zwijndrecht/SLP  
40 A. van Gemerden Cu/SGP 
41 H.E. Berg CDA 

42 R. Kreukniet VVD  
43 G. Slotema PvdA 
44 S. Schipper 

 
D66/VSP / Philippo 
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1. Opening en vaststellen concept-agenda 
De voorzitter: Beste mensen, geachte leden van de Drechtraad, heel hartelijk welkom bij deze laatste 
Drechtraadsvergadering voor de zomer. Fijn dat we hier in Sliedrecht met ons allen aanwezig kunnen 
zijn in deze mooie ruimte, die volgens mij ook door de gemeenteraad van Sliedrecht wordt gebruikt 
voor vergaderingen in Corona tijd, zal ik maar zeggen, en ook voldoende groot is voor ons allen om hier 
bij elkaar te zijn vanavond en een hopelijk goede vergadering met elkaar te hebben. Ik hoop ook dat u 
allen de Corona periode tot zover goed bent doorgekomen en dat u allemaal weer gezond vandaag hier 
in ons midden zit. Ik wil u er toch op wijzen, ik zeg het maar even, misschien ten overvloede, dat we 
hier niet voor niets zitten. We zitten hier ook om afstand tot elkaar te kunnen houden, hoe onmenselijk, 
zeg ik dan maar even, dat misschien ook is. Dat geldt ook voor als we gaan lopen, als we gaan 
bewegen, als we naar binnen komen, als we naar buiten gaan, wil ik u er toch op wijzen zoveel 
mogelijk die afstand te houden. We hebben denk ik daarin ook met elkaar het goede voorbeeld te 
geven. Nogmaals welkom. 

 Ik begin met een aantal huishoudelijke mededelingen, afgezien van de oproep om zoveel mogelijk op 
  uw plaats te blijven zitten en anderhalve meter afstand te houden.  

Ik heb begrepen dat hier geen aparte ruimtes zijn voor fractieoverleg. Ik ga ervan uit dat u dat natuurlijk 
al heeft gehad, maar als dat nog nodig is tijdens de vergadering dan schorsen we wel even maar dan 
verzoek ik u toch zoveel mogelijk in de buitenlucht bij elkaar te komen en dan op enige afstand goed 
mogelijk fractieoverleg te voeren. U kunt dan de zaal bij de gewone uitgang of één van de drie 
nooduitgangen verlaten. Hopelijk blijft het dan droog, zeg ik erbij. U komt dan weer bij de hoofdingang 
naar binnen.  
Als u iets wilt drinken wordt dat bij de tafel geserveerd. Er staat als het goed is al water bij u maar daar 
komt straks nog wel iets meer bij.  
De voorzitter deelt mee wie er verhinderd zijn. Mevrouw Van Es, u heeft ook nog iemand. 
Mevrouw Van Es: Dat klopt. De heer Philippo heeft laten weten dat hij ook niet aanwezig kan zijn en 
niet vervangen wordt.  
De voorzitter: Oké, dank u zeer. Anderen nog?  
De heer Van der Kruijff: De heer Dunsbergen van CDA Sliedrecht kan er ook niet zijn.  
De voorzitter: Waarvan akte. Anderen nog? Ik hoor net dat hij zich wel had afgemeld maar kort voor 
de vergadering. Hij stond nog niet op mijn lijstje. Volgens mij hebben we dan het beeld compleet.  
Voorts is er nog een aantal wijzigingen dat zich heeft voorgedaan in de samenstelling van de 
Drechtraad. Ik zal ze per gemeente opnoemen. 
De Raad van Papendrecht heeft op 11 juni besloten de heer Tromp aan te wijzen als plaatsvervangend 
Drechtraadslid voor PAB. Hij komt in de plaats van de heer Verweij.  
De Raad van Hendrik Ido Ambacht heeft op 15 juni besloten om de heer Lagendijk aan te wijzen als 
plaatsvervangend Drechtraadslid voor het CDA. Hij komt in de plaats van mevrouw Vlasblom.  
Vanaf deze plaats wil ik welkom heten aan de nieuwe plaatsvervangers.  
Dan heb ik nog een vraag aan u. Agendapunt tien, jaarstukken 2019 GRD, staat als bespreekstuk 
geagendeerd. De politieke en technische vragen hierover zijn vorige week beantwoord. Ik kijk even 
rond of dit stuk alsnog besproken zou moeten worden of dat het als hamerstuk door kan gaan naar de 
hamerstukken.  
De heer Moorman: Ik heb dat geagendeerd als bespreekstuk omdat we de fysieke stukken natuurlijk 
via Internet hebben gelezen. Die zijn keurig bijgevoegd. Een getekend exemplaar is ook afgeleverd dus 
in die zin zijn wij met de inhoud tevreden en hoeft het niet meer als bespreekstuk opgevoerd te worden.  
De voorzitter: Is iedereen daar ook mee akkoord? Dan voeren we het op als hamerstuk en dan gaan 
we het straks ook als hamerstuk vaststellen. Dat is het geval. Dan staat het tussen de hamerstukken.  
Voordat ik naar punt twee ga is het misschien goed om nog even te melden dat het beeld dat u achter 
mij ziet ook het beeld is dat voor mensen thuis eventueel te zien is voor mensen die meekijken. Het is 
via de livestream te volgen. Het beeld dat u daar ziet, ziet u thuis ook. Dus als u op het puntje van uw 
stoel zit of denkt er zit even iets dwars aan uw gezicht of zo, let op, u bent in beeld.  
 

 
Drechtstedenbestuur  
 
A.J. Flach                                        H.I.Ambacht                                   
P.J. Heijkoop                                   Dordrecht 
P.J. Verheij                                      Alblasserdam 

 

T.A. Spek                                        Sliedrecht 
P.L. Paans                                      Papendrecht     

 

G.K.C. Baggerman                         Hard. Giessendam 
J. Huizinga                                      Zwijndrecht  
C.H.W.M. Post                                Regio Secretaris  
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Besluit: De agenda wordt vastgesteld met genoemde wijziging. 
 

 
2. Vragenkwartier 

De voorzitter: Er zijn vooraf geen vragen ontvangen bij de griffie maar ik kijk even rond of er nog 
behoefte is voor iemand om hier het woord te voeren. Dat is niet het geval.  

 
 
3. Mededelingen 

De voorzitter: Vanuit het DSB zijn er volgens mij geen mededelingen, hadden we vooraf 
geïnventariseerd. Is er vanuit de Drechtraad nog behoefte aan mededelingen? Dat is niet het geval. 
 
 

4. Vaststelling concept-verslag Drechtraad van 2 juni 2020 
De voorzitter: We hebben daar geen opmerkingen over ontvangen. Kan ik iemand het woord geven 
over of naar aanleiding van deze notulen? Dat is niet het geval. Dan stellen we het verslag zo vast.  
Dit gaat heel snel mensen. U bent allemaal zo weer thuis.  
 
Besluit: Het verslag van de Drechtraad van 2 juni 2020 wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 

5. Vaststellen lijst ingekomen stukken van 7 juli 2020 
De voorzitter: Ik kijk even rond of we de lijst ingekomen stukken zo kunnen vaststellen. Dat is ook het 
geval.  
 
Besluit: De lijst ingekomen stukken wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
HAMERSTUKKEN 
De voorzitter: Ik loop ze één voor één langs en als u wilt kunt u, zoals gebruikelijk, een stemverklaring 
afleggen.  
 
 

6. Auditplan 2020 – Voorstel 
De voorzitter: Is er behoefte aan stemverklaringen bij dit punt? Dat is niet het geval. Dan stellen we dit 
zo vast. 
 
Besluit: Het Auditplan 2020 wordt vastgesteld. 
 
 

7. Accountantscontrole 2021 – Voorstel 
De voorzitter: Hierbij geven we BDO opdracht voor de accountantscontrole van de jaarrekening van 
2021. Is er behoefte aan stemverklaringen? Dat is niet het geval. Dan stemmen we daar ook mee in.  
 
Besluit: BDO accountants wordt de opdracht gegeven voor de accountantscontrole van de jaarrekening 
2021. 
 

 
8. Vertegenwoordiging DSB in Aandeelhoudervergadering Stroomlijn BV - Voorstel  

De voorzitter: Hierbij passen we de vertegenwoordiging van het DSB in die 
aandeelhoudersvergadering aan conform het voorstel. Is er behoefte aan stemverklaringen? Dat is niet 
het geval. Ik kan een speld horen vallen. Valt het je op? Zeer gedisciplineerd. Ik weet niet wat ik 
meemaak. In de Raad van Dordrecht gaat het anders.  
De heer Moorman: Misschien door de waarschuwing voor de televisie. 
De voorzitter: Ja, dat helpt. Maar er mag wel iets van reuring zijn in de vergadering.  
 
Besluit: De vertegenwoordiging van het DSB in de Aandeelhoudersvergadering van 
Stroomlijn BV wordt aangepast: 
a. DSB vertegenwoordiging wordt voortaan ingevuld langs de lijn van het eigenaarschap en niet 

langer langs de lijn van het opdrachtgeverschap; 
b. Daartoe wordt het Drechtraadbesluit van 4 oktober 2016 over aangewezen DSB 
    vertegenwoordiging, zijnde de portefeuillehouders maatschappelijke ondersteuning en 

   ruimtelijk economische ontwikkeling ingetrokken en vervangen door het volgende besluit: 
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'De Drechtraad machtigt het Drechtstedenbestuur om namens de Drechtraad twee DSB-leden 
af te vaardigen naar de AVA, die daar het belang van de eigenaar vertegenwoordigen'. 

  
 

9. Benoemen leden Presidium Drechtraad - Voorstel 
De voorzitter: Er is een voorstel om de heer Portier, hier rechts van mij aan tafel op de eerste rij, met 
ingang van 7 juli namens de SP regiofractie te benoemen tot lid van het Presidium van de Drechtraad. 
Is er behoefte aan stemverklaringen? Dan wil ik de heer Portier vanaf deze plaats van harte feliciteren 
en welkom terug volgens mij, zeg ik dan ook. 
 
Besluit: De Drechtraad besluit de heer R. Portier met ingang van 7 juli 2020 namens de SP regiofractie 
te benoemen tot lid van het Presidium van de Drechtraad. 
 

 
10. Jaarstukken GR Drechtsteden - Voorstel 

De voorzitter: Dit hebben we zojuist tot hamerstuk gebombardeerd. Is er behoefte aan 
stemverklaringen? Dat is niet het geval.  
 
Besluit:  
1. De Drechtraad heeft kennis genomen van het accountantsverslag. 
2. De Drechtraad heeft kennis genomen van de reactie van het Drechtstedenbestuur op het 
    accountantsverslag. 
3. De jaarstukken 2019 GRD zijn vastgesteld. 
4. De resultaatbestemming zoals voorgesteld zijn vastgesteld: 
a. het resultaat van de Groeiagenda van € 61.000 wordt uitbetaald aan de gemeenten; 
b. het resultaat van ICT Verandert! van € 769.000 wordt toegevoegd aan een 
    bestemmingsreserve voor het opvangen van frictiekosten. 

 5. De voorgestelde gemeentelijke bijdragen 2019 worden vastgesteld. 
 
 
BESPREEKSTUKKEN 
De voorzitter: Hier zouden we om acht uur zijn. Zullen we dan nu vijftig minuten schorsen? Nee he ? 
We zijn toe aan de Algemene Beschouwingen.  
U hebt vooraf de tekst van uw woordvoeringen al aan de regiogriffie gestuurd en ook van elkaar de 
woordvoeringen kunnen lezen. Daarom is het mogelijk de spreektijd wat efficiënt te houden en het 
debat met elkaar echt op hoofdlijnen en de punten die u eruit vindt springen toe te spitsen. Op die 
manier kunnen we de vergadertijd een beetje binnen de perken houden. Dat gaat tot nu toe heel goed. 
Voor het uitspreken van uw kernboodschappen en wellicht het ingaan op actualiteiten krijgt u, dat staat 
hier heel erg formeel, een maximale netto spreektijd van twee minuten per samenwerkende fractie en 
één minuut voor de fractie van de PVV als ze aanwezig zijn. U kunt hierbij ook interrumperen. Er zijn tot 
nu toe acht woordvoeringen binnen. De PVV ontbreekt nog maar is ook niet aanwezig. We gaan een 
lootje trekken voor wie als eerste het woord krijgt. Als u een motie of amendement indient, die zijn al 
wel vooraf gestuurd, daar hebben we er een aantal van binnen gekregen, dan verzoek ik u die hier toch 
alsnog in te leveren, zodat we die kunnen scannen en in de vergaderapp kunnen zetten. Op dit moment 
zijn er drie amendementen en ik zag drie moties aangekondigd bij het voorstel invulling taakstelling.  
We gaan de lootjes trekken. Als er gestemd moet worden, worden de stemkastjes gebruikt zoals u dat 
gewend bent. Dat gaan we tegen die tijd zien en dan gaan we ook een proefstemming houden et 
cetera. We beginnen met het trekken van de lootjes. Mag ik dat doen? De eerste die ik het woord mag 
geven is de fractie CDA. Dat is de heer Van der Kruijff. Gaat uw gang. 
 
De heer Van der Kruijff: De CDA regiofractie beseft ten volle dat we in omstandigheden verkeren 
waarin het problematisch is hoe je gewenst sociaal beleid en de benodigde middelen met elkaar in 
balans kunt brengen. Het CDA wil dat we klaar staan voor die mensen die het op eigen kracht niet 
redden. Zij moeten kunnen rekenen op een overheid die hen de nodige ondersteuning en 
voorzieningen biedt, waarbij de overheid overigens niet als enige aan zet is. Wij verwachten en zien 
ook dat mensen elkaar helpen en dat werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen. Ons sociaal beleid 
verschralen wil het CDA niet. Maar als ons de financiën ontbreken kan het wel onontkoombaar zijn. Het 
moet echter niet de reflex worden om alle bezuinigingen in de GRD c.q. het Sociaal Domein te zoeken. 
Laten we vooral ook daarbuiten kijken. Dat onze gemeenten financieel krap zitten en zich niet alles 
kunnen veroorloven is net zo waar als dat wij geen beleid voor onze rekening willen nemen dat de 
zwaksten en de hardst getroffenen in de kou komen te staan. Als we kijken naar de voorgestelde 
invulling van de taakstelling per 2021 dan heeft dat de instemming van het CDA. Het lijkt ons verkeerd 
nu nog een aanvullende taakstelling op te leggen want we willen nu volle focus op het opvangen van de 
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Corona crisis. Zoals in de Burap staat voorzien we een forse groei van het aantal bijstandsgerechtigden 
en wat er allemaal achter vandaan komt. De financiële impact van de Corona crisis is nog niet helder, 
zowel qua kosten als qua compensatie vanuit het Rijk. Daarom stemt het CDA ermee in dat we de 
begroting dit najaar op basis van concreter inzicht actualiseren. Het CDA wil wel dat de Drechtraad 
meegenomen wordt in de dit najaar te maken keuzes, inclusief die op langere termijn. We bewaren 
slechte herinneringen aan hoe dat vorig jaar ging. We vragen het DSB dan ook om een tijdige 
oriënterende bespreking met de Drechtraad hiervoor. Tenslotte is ook ons verzoek aan de voorzitter 
namens de Drechtraad bij het Rijk kenbaar te maken dat we echt fors extra geld nodig hebben voor ons 
Sociaal Domein.  
De voorzitter: Er ging een hele heftige wekker in de telefoon van de griffier. De heer Van Verk, u wilde 
een interruptie plaatsen? 
De heer Van Verk: Ik wilde een vraag stellen aan de heer Van der Kruijff. 
De voorzitter: Dat kan in de interruptie. Gaat uw gang. 
De heer Van Verk: Ik lees in uw verhaal, en u heeft het ook uitgesproken, dat we naar buiten moeten 
kijken op het moment dat er onverhoopt toch nog verder bezuinigd moet worden op de GRD. Moet ik 
dat naar buiten kijken interpreteren als zijnde verder op de begroting van de GRD of zegt u nee, naar 
buiten kijken kan ook betekenen dat we de overschrijding accepteren en dat we de gemeenten vragen 
ook binnen hun begroting te kijken naar andere mogelijkheden tot bezuinigen?  
De heer Van der Kruijff: We zitten hier nu als Drechtraad bij elkaar dus in eerste instantie bedoelen we 
de begroting waar we als Drechtraad over gaan en dat is meer dan alleen het Sociaal Domein. Maar 
natuurlijk zijn we allemaal zoals we hier bijeen zijn ook allemaal politici in onze eigen gemeenteraad en 
daar komt die discussie ook vaak terug. Daar hoor je ook vaak terug de oplopende kosten en de 
overschrijding van het Sociaal Domein. Daar moeten we wat aan doen, wat ik niet eens wil ontkennen 
overigens, maar zonder dat daar de zin achteraan komt dat we ook nog breder moeten kijken wat je 
zou kunnen doen op andere domeinen. Wij vinden de reflex van kijk in de GRD raar. De GRD is 
helemaal niks, de GRD is net zo raar als dat je zegt kijk in je eigen begroting. Het gaat om inhoudelijk 
beleid dus kijk hoe je keuzes maakt wat je in je Sociaal Domein eventueel anders wilt doen of 
goedkoper wilt doen naast wat je kunt doen op het gebied van cultuur of sport of wegenonderhoud of 
groenonderhoud. Ik verwacht ook dat mensen die afweging lokaal maken.  
De heer Van Verk: Dank u wel, helder. Ik ben blij met die boodschap.  
De voorzitter: Zijn er nog andere vragen of interrupties in de richting van de heer Van der Kruijff? Dat 
is niet het geval. Dan ga ik de volgende trekken. Dan kom ik bij de heer Van Verk van de Partij van de 
Arbeid. We hebben hem al even gehoord. 
 
De heer Van Verk: Dat is snel. Wij hebben twee kernboodschappen. Die heeft u kunnen lezen en die 
zal ik nog even herhalen. Het bezuinigen op het Sociaal Domein tijdens een diepe crisis getuigt van het 
omzien naar je naaste met een blinddoek om. De PvdA staat voor een beleid van solidariteit en 
mededogen met de kwetsbare medemens. Wij hebben daartoe overigens een motie ingediend 
Geldadviseurs. Nader overleg met anderen heeft ertoe geleid dat wij op basis van dat voortschrijdend 
inzicht van mening zijn dat we die motie niet gaan indienen.  
Onze tweede kernboodschap is dat de Drechtraad aan de vooravond staat van een ingrijpende 
wijziging waarbij wij de sense of urgency van het Bestuur missen. Wij dringen er bij het DSB op aan om 
uiterlijk oktober met concrete modellen te komen waarover de eigenaren kunnen beslissen teneinde 
2021 te kunnen gebruiken als jaar voor implementatie. Dat was het. De rest staat in de tekst. 
Mevrouw Van Es: Mag ik een vraag stellen aan de heer Van Verk? 
De voorzitter: Gaat uw gang. 
Mevrouw Van Es: De heer Van Verk zegt wij dienen de motie toch niet in. Voortschrijdend inzicht. 
Misschien wil hij dat even verder toelichten. 
De heer Van Verk: Uit de rondgang, van overigens uw collega, is gebleken dat alle gemeenten van 
mening zijn dat we met ons allen al het nodige doen op dit punt. Dat is één. En het tweede is dat de 
gemeente Dordrecht heeft aangekondigd deze geldadviseurs over te nemen, deze dienstverlening. Een 
groot deel van de mensen komt uit Dordrecht en Dordrecht betaalt al een groot deel van de rekening. 
Die gaan ze nu geheel betalen. Dat betekent dat mensen die een beroep doen van buiten Dordrecht 
uiteraard daar gebruik van kunnen maken mits de gemeente daarvoor betaalt. Een 
dienstverleningsmodel zou ik zeggen.  
De voorzitter: Dank u wel. Zijn er nog andere vragen of opmerkingen in de richting van de heer Van 
Verk? Dat is niet het geval. Dan gaan we naar de volgende toe. Dat is GroenLinks. Mevrouw Kruger 
gaat uw gang.  
 
Mevrouw Kruger: GroenLinks Drechtsteden gaat heel kort zijn. Wij hebben vooraf niet meegekregen 
dat het inzenden van de woordvoeringen een must was dus we hebben de mails vooraf allemaal 
gemist, stom misschien, terwijl er genoeg herhalingen en rappels zijn geweest. Dus op het allerlaatste 
moment pas gedaan. En dan een verschil van één of twee minuten voor één- of meerpitters vinden wij 
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gewoon niet oké. Vandaar dat ik nu in één minuut zeg wat ik heb aangegeven. Ik heb meegestuurd alle 
onderbouwingen waar wij het over willen hebben. Voor ons is het belangrijk om het debat te voeren 
over de Regionale Energie Strategie, wonen en bouwen en uiteraard het Sociaal Domein met daarin 
vergroot de taakstelling.  
De voorzitter: Wat bedoelt u met voor ons is het belangrijk dat we daar het debat over voeren, want 
dat kunt u nu toch doen?  
Mevrouw Kruger: Ja, dat klopt. Iedereen heeft kunnen lezen wat wij daarvan vinden en ik denk dat we 
daar ook niet onbekend in staan. Ik kan het wel weer allemaal gaan oplepelen maar ik denk dat het wel 
voldoende is zo.  
De voorzitter: Is er op dit moment behoefte aan vragen of reacties in de richting van GroenLinks?  
De heer Van Verk: Eén opmerking. Mevrouw Kruger mist mailtjes maar ik heb dan schijnbaar het 
mailtje gemist waar uw woordvoering in stond. Dat vind ik jammer. 
Mevrouw Kruger: Dat is echt heel zonde, de heer Van Verk, maar die ga ik u zeker nog nazenden want 
er staan heel belangrijke dingen in. 
De voorzitter: Als we de vergadering voortaan maar niet schriftelijk kunnen afdoen. Daar begint het op 
te lijken. Er moet wel een beetje debat zijn, toch. Als er verder geen vragen meer zijn in de richting van 
mevrouw Kruger. In de GO app staan alle woordvoeringen en als het goed is ook die van GroenLinks, 
bij de begroting. Dan is de volgende fractie die het woord mag voeren de gecombineerde fractie 
D66/VSP/Philippo, waarvan de heer Philippo er dus niet is.  
Mevrouw Van Es: Dat klopt. In 2018 zei onze fractie bij de Algemene Beschouwingen door de 
discussie over de doorontwikkeling van de Drechtsteden hebben we de laatste tijd veel aandacht gehad 
voor wat we niet goed doen met elkaar. Hierdoor lijkt het gras aan de overkant steeds groener te zijn 
geworden. We hebben daardoor geen oog meer voor het feit dat we elkaars overkant zijn. De aanpak 
van de Corona crisis in onze Veiligheidsregio heeft laten zien dat, als we samen één doel hebben en 
één focus, er ongekend veel meer bereikt kan worden dan we zelf voor mogelijk hielden. De ervaring 
van de afgelopen maanden toonden een grote eensgezindheid en saamhorigheid in onze regio. Een 
goede basis voor veel vertrouwen in elkaar. Wij spreken de wens uit dat we met die houding later dit 
jaar de stap zetten tot doorontwikkeling van de samenwerking in het Sociaal Domein, met één doel en 
één focus de best mogelijke resultaten voor welvaart en welzijn van onze inwoners. Met betrekking tot 
de taakstelling is de fractie van mening dat de opdracht van de Drechtraad aan het DSB om een 
taakstelling van vijf miljoen in te vullen wordt uitgevoerd. Wij achten het DSB zonder meer capabel om 
op een totale begroting van driehonderdachtendertig miljoen vijf miljoen aan bezuinigingsvoorstellen in 
te kunnen vullen. Tot zover.  
De voorzitter: Dank u zeer. Zijn er vragen of reacties in de richting van mevrouw Van Es? Dat is niet 
het geval voor nu. Dan gaan we naar de volgende. Dat is de SGP-ChristenUnie fractie. Dan mag ik het 
woord geven aan de heer Boudewijn. 
 
De heer Boudewijn: De eerste termijn hebben we schriftelijk vooraf gedeeld. Die zal ik niet helemaal 
voor gaan lezen. Ik wil er hier alleen nog een paar accenten uithalen. Dat zijn er vijf. 
De eerste betreft het voortvarend werken aan het verzilveren van de regio. Mooi waar we nu staan op 
dit moment. Complimenten aan degenen die dat bereikt hebben met elkaar maar er moet nog wat 
verzilverd worden.  
Het tweede punt betreft wat ons betreft het realiseren van de Groeiagenda.  
Het derde punt, de discussie over de toekomstige structuur van de GRD afronden op basis van de 
gewenste inhoud van de samenwerking, maar ook zorgen dat dit niet alle energie van betrokkenen in 
de samenwerking op gaat slokken. 
Het vierde punt is het stevig en vooral proactief sturen in het Sociaal Domein. Vandaar ook onze 
oproep om als DSB en Drechtraad kaders op te stellen waarin het Sociaal Domein zich de komende tijd 
qua inhoud, maar zeker ook financieel gezien mag bewegen. Dit om te voorkomen dat we achteraf 
steeds in moeten grijpen met taakstellingen.  
Dat brengt mij bij het vijfde punt. Het voorstel van de taakstelling in het Sociaal Domein zal wellicht 
vanavond de boventoon voeren. In de woordvoeringen lijkt zich dat al een beetje af te tekenen. Wat 
onze fractie betreft is het jammer dat het nog geen compleet voorstel is dat de taakstelling afdekt. 
Daarom moeten we constateren dat, op basis van het voorliggende voorstel, we nog steeds een 
uitdaging hebben met elkaar. Voor de korte termijn maar zeker ook voor de lange termijn want we 
hebben ook aan de kostenontwikkelingen verschillende keren gezien dat dat nog steeds nijpender gaat 
worden. Toch pleiten wij ervoor om vanavond in te stemmen, met het voorliggende pakket 
maatregelen, met het voorstel. Dat zeggen we ook zo duidelijk omdat naar onze observatie het pakket 
aan maatregelen op draagvlak vanuit alle gemeenten kan rekenen. Niet onbelangrijk. Maar wel de 
oproep aan het DSB om ook echt verder te gaan om ook het resterende deel op korte termijn in te 
vullen. Er zullen wellicht vanavond ook nog wat amendementen en moties ingediend worden op dit 
punt. Wij zouden er eigenlijk voor willen pleiten om de punten die aangedragen worden, overigens 
complimenten voor het initiatief daarvoor nemen, mee te geven aan het DSB bij de verdere uitwerking 
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voor het vervolg. Het zou namelijk jammer zijn als nu met te weinig draagvlak deze voorstellen van tafel 
verdwijnen als de amendementen of moties niet aangenomen worden of een beperkt draagvlak krijgen 
waar we aan de achterkant weer een moeilijk proces ingaan. Daar hebben we inmiddels ook wat 
ervaring mee. Dat moeten we wat onze fractie betreft voorkomen.  
Eigenlijk zou ik bij al deze vijf punten twee termen kunnen noemen. Voortvarendheid en daadkracht. Ik 
denk dat dat op al die punten echt nodig is.  
De voorzitter: Een interruptie van de heer Portier. Gaat uw gang. 
De heer Portier: De heer Boudewijn sprak over kaders stellen aan het Sociaal Domein, helemaal vast 
omlijnd. Nu staan we voor een grote crisis waarvan we nog niet weten hoe die uit gaat pakken. We 
weten niet hoeveel mensen hun baan gaan verliezen, in de schulden zullen raken of anderszins in de 
problemen kunnen komen. Hoe hard wilt u vasthouden aan die kaders? Zegt u koste wat het kost gaan 
we niet meer uitgeven, ongeacht wat er gaat gebeuren de komende jaren? 
De heer Boudewijn: Zo stellig zou ik het niet willen stellen. Het lijkt ons wel goed om met kaderstelling 
aan de voorkant te gaan werken en niet het beleid doorzetten en dan steeds met terugwerkende kracht 
ingrepen moeten gaan doen. We zien hoe moeizaam dat gaat. Dat is ook de aanleiding dat wij zeggen 
kijk zowel naar inhoud als naar financiële kaders waarbinnen je wat ruimte hebt om te gaan sturen. Dat 
dat pijn doet zal helder zijn. We weten dat de kosten harder oplopen dan wat we aan middelen krijgen 
dus er zullen inderdaad keuzes gemaakt moeten worden. Daar zullen die kaders echt aan bij moeten 
dragen wat ons betreft. 
De heer Portier: Een vervolgvraag. Wilt u dat dan alleen maar zoeken in het Sociaal Domein? Ik kan 
me ook voorstellen dat je gaat kijken naar bestuurskosten, kosten voor automatisering, ik noem maar 
een aantal zaken. U hamert heel erg op het Sociaal Domein, daar moet heel strak de hand aan worden 
gehouden, ondanks dat daar de grootste onzekerheid zit de komende jaren.  
De heer Boudewijn: Ik zou niet de link willen leggen met onzekerheid. Ik zou ook niet zo stellig willen 
zeggen dat we alleen maar kijken binnen het Sociaal Domein, want als ik kijk naar de afgelopen jaren 
dan hebben we ook buiten het Sociaal Domein best de nodige ingrepen gedaan en ook wel hebben 
gezien dat we daar wel een beetje het randje hebben bereikt. Dus de vraag is of daar nog veel 
mogelijkheden liggen en als er mogelijkheden zijn moeten we die wat ons betreft ook grijpen. Dus op 
het moment dat wij nog mogelijkheden zien om het op het gebied van automatisering slimmer te doen 
met minder kosten dan zult u ons aan uw zijde vinden. Dus niet alleen het Sociaal Domein, zeker niet. 
Mevrouw Kruger: Ik wil toch even wat aan u vragen. U zegt met de afgelopen bezuinigingen zijn we 
eigenlijk al aan het randje gekomen in het Sociaal Domein en toch zegt u we gaan die vijf miljoen 
taakstelling gewoon maar uitvoeren zoals we hebben voorgesteld want dat zijn nu eenmaal goede 
kaders, die hebben we nou eenmaal ingesteld dus we gaan op die voet verder.  
De voorzitter: Volgens mij ging het om het randje van de overige taakstellingen. 
De heer Boudewijn: Inderdaad. Het ging niet om het randje van het Sociaal Domein maar juist om het 
niet Sociaal Domein, het randje dat we daar bereikt hebben. We hebben natuurlijk een aantal 
discussies gehad over de Trap Af systematiek, waarin we ook het nodige gesneden hebben. Daar 
hebben we ook gezien dat we op een aantal plaatsen misschien wel meer gesneden hebben dan 
wenselijk is dus daar zien wij eigenlijk niet zo veel mogelijkheden meer. 
Mevrouw Kruger: Maar op het Sociaal Domein ziet u nog wel mogelijkheden? Ik vind het echt een 
beetje opmerkelijk, en er zijn meerdere partijen, dat u zich zorgen maakt om de hele crisis die we nu 
hebben, die we nu doormaken, juist binnen het Sociaal Domein. We hebben het over komende 
werkloosheid, we hebben het over mensen die ziek zijn geworden en die niet zomaar herstellen dus 
ook waarschijnlijk problemen krijgen met werk enzovoort. Die kosten zullen gaan oplopen. We hebben 
ook geleerd van de Corona crisis dat we heel creatief kunnen zijn, gewoon hele andere oplossingen 
kunnen bieden die soms zelfs ook goedkoper zijn als die we ooit hebben gedaan. En toch zegt u, en 
dat hoor ik meerdere zeggen, we hebben nou eenmaal een taakstelling van vijf miljoen en we hebben 
een aantal dingen genoemd en die gaan we gewoon voortvarend en daadkrachtig uitvoeren. Lijkt het u 
ook niet mogelijk om er toch nog eens anders naar te gaan kijken om te zien of we daar geen 
alternatieve vorm voor hebben om wat zuiniger met andere zaken om te gaan waardoor we niet hoeven 
te snijden juist op zaken die de armsten en minst sterken van de samenleving gaan treffen? 
De heer Boudewijn: Het is denk ik meer een statement dan een vraag maar ik wil er wel op reageren. 
Ik zou die ook niet uit willen sluiten. Als we alternatieve of creatieve ideeën hebben hoe we iets met 
minder geld toch kunnen doen staan we daar zeker voor open. Wat dat betreft sluiten we niets uit. Dat 
is ook eigenlijk de reden voor ons rond die kader stellende uitspraken want dan kun je ook wat gaan 
sturen als Drechtraad. Nu zitten we eigenlijk altijd achteraf te kijken waar we moeten gaan snijden. Ik 
zou liever, dat is de mening van onze fractie, aan de voorkant een aantal kaders stellen waarbinnen het 
Sociaal en misschien ook wel het niet Sociaal Domein zich moet gaan bewegen. Dan kunnen we aan 
de voorkant gaan sturen.  
De voorzitter: Mevrouw Kruger, uw laatste interruptie. 
Mevrouw Kruger: Dat klopt maar ik vraag met toch af of we niet meer moeten gaan investeren. Er komt 
straks toch aardig wat geld van het Rijk naar ons toe dat we kunnen gebruiken voor de sociale sector, 
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juist voor het Sociaal Domein, als je denkt aan de zorg en dergelijke. Dat je kijkt of we geen andere 
manieren kunnen verzinnen en misschien wat investeren zodat we dadelijk in zijn totaliteit wat meer 
gaan overhouden op de lange termijn in plaats van alleen maar weer op de korte termijn te moeten 
snijden en bezuinigen. 
Mevrouw Van Es: Mag ik interrumperen op mevrouw Kruger? 
De voorzitter: Eigenlijk niet want het is een opmerking op een vraag aan de heer Boudewijn. Maar we 
lopen zo lekker op schema, laat ik maar eens ruimhartig zijn. Gaat uw gang.  
Mevrouw Van Es: Voordat mensen die hiernaar luisteren en niet al die stukken doornemen denken wat 
zijn dat eigenlijk voor harde mensen die allemaal maar op het Sociaal Domein willen snijden, dat kan 
toch overal op. Het is natuurlijk ook zo dat we in de laatste jaren, en ook als we naar de toekomst 
kijken, zien dat de tekorten ook daar enorm oplopen en dat het budget dat we tot nog toe kregen, ook 
lokaal gebeurt dat trouwens, voor het Sociaal Domein, voor de verschillende onderdelen, dat daar de 
overschrijdingen plaatsvinden. Dus het is niet vreemd dat je dan zegt als er heel veel overschrijdingen 
zijn op een bepaald terrein, dan moet je daar kijken of je bezuinigingen in kan boeken. Het 
Drechtstedenbestuur heeft de opdracht gekregen vijf miljoen te vinden en heeft dat voor een deel niet 
in het Sociaal Domein gevonden en voor een ander deel wel en voor een deel nog helemaal niet. Zij 
hadden ook kunnen zeggen, ik denk dat dat een vraag aan hen moet zijn want zij hebben daar veel 
beter zicht op, bijvoorbeeld op wat innovatie op kan leveren, van waarom komen zij daar niet mee? 
Mevrouw Kruger: Mag ik daar nog even op reageren? 
De voorzitter: Ja graag maar wel graag via de voorzitter, als u over elkaar spreekt in derde persoon 
enkelvoud.  
Mevrouw Kruger: Ik vroeg ook toestemming. 
De voorzitter: Nee, daarom. Maar dat u elkaar niet rechtstreeks aanspreekt. Dat is bedoeld om het 
debat netjes te houden. 
Mevrouw Kruger: O, op die manier. Ik ga even reageren op mevrouw Van Es.  
De voorzitter: Heel goed. 
Mevrouw Kruger: Innovatie en nieuwe dingen verzinnen en dergelijke is juist wat ik bedoel. Natuurlijk 
zijn de uitgaven groot maar ik kan wel één ding verzinnen, dat is de hele WMO wet bijvoorbeeld met 
alle indicaties die moeten plaatsvinden. We hebben nu gemerkt dat de indicaties helemaal niet zo 
uitgebreid gesteld hoeven te worden en dat de zorg toch kon worden ingezet omdat er geen face to 
face contact mocht plaatsvinden. Via de streams en zo was het ingewikkeld dus het werd afgegeven. 
Dus de WMO adviseurs hadden eigenlijk niet zo’n grote taak. Misschien kun je daar dan op de 
uitvoering bezuinigen. Dan houd je wel geld over voor de mensen die het echt nodig hebben, dus voor 
de zorg zelf. Dat zijn denk ik dingen waar we meer op moeten gaan zoeken en niet gaan kijken van we 
hebben een tekort dus wat kunnen we nu niet meer doen. Bijvoorbeeld de geldadviseur, gooi het er 
maar uit, terwijl ik denk er zijn nu veel meer mensen die in de schulden komen, dat hebben we juist 
nodig. Laten we gewoon gaan kijken hoe we op een meer eenvoudige manier de zaken moeten gaan 
doen die we nu nodig hebben.  
De voorzitter: Vooruit, en dan gaan we daarna terug naar de heer Boudewijn want het was eigenlijk 
zijn termijn. Maar ik vind het wel leuk dit debatje. 
Mevrouw Van Es: Ik stel voor dat de inbreng van mevrouw Kruger, wat feitelijk een vraag is van kunnen 
we dan niet, ook met in het achterhoofd, daar refereerde ik ook aan, het vertrouwen dat we hebben 
moeten geven aan elkaar in de Corona crisis en die ook goed uitpakte en waaruit bleek dat er heel veel 
mogelijk is zonder dat je alles dicht timmert met allemaal protocollen. Dat is een vraag aan het 
Drechtstedenbestuur. Waarom komen zij niet met meer innovatieve voorstellen of kan wat nu nog niet 
ingevuld is aan taakstelling op die manier worden ingevuld?  
De voorzitter: Ik ga ervan uit dat dat straks wordt meegenomen in de beantwoording. Ik zag volgens 
mij nog de heer Van Verk, dat had ik onthouden. Dat was denk ik weer een interruptie op de heer 
Boudewijn. Gaat uw gang. 
De heer Van Verk: Ja, op de heer Boudewijn. Over de financiële gedrevenheid van het betoog van de 
heer Boudewijn met betrekking tot het Sociaal Domein is denk ik al genoeg gewisseld. Maar wat mij wel 
intrigeert is dat u daarbij stelt dat we vooral moeten werken vanuit een visie, terwijl er juist nu pijnlijke 
keuzes gemaakt moeten worden. Welke visie bedoelt u dan of heeft u zelf een visie?  
De heer Boudewijn: Dat hebben we zeker. Als u goed geluisterd heeft in mijn korte samenvatting, 
blijkbaar blijft het financiële toch wel hangen, heb ik heel duidelijk genoemd inhoudelijke en financiële 
kaders. Het moet samen op gaan wat ons betreft, dat is volgens mij niet ongebruikelijk in de 
Drechtraad, dat we eerst beleid hebben en geld volgt beleid. Alleen wat we wel zien is dat de bomen 
niet meer tot in de hemel groeien en dat onze financiële middelen ook beperkt zijn. Dat houdt in dat we 
wel binnen bepaalde kaders zowel inhoud als financiën in balans moeten brengen en daar ook keuzes 
in moeten brengen. Richting mevrouw Kruger wil ik nog wel aangeven dat innovatie juist een middel 
kan zijn om grip te houden op oplopende kosten. Dat zouden wij zeker ook van harte ondersteunen om 
toch te kijken waar, eventueel met extra investeringen, de kosten uiteindelijk wel naar beneden kunnen 
door het op een andere manier te doen. Dat is ook de reden. Volgens mij heb ik het woord korting of 
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bezuiniging niet genoemd maar juist kaderstelling aan de voorkant om te voorkomen dat we achteraf 
ingrepen moeten gaan doen want dat heeft wel het karakter, zeker het laatste jaar denk ik, van we zien 
dat de kosten oplopen en dan gaan we snijden. Dat zouden we graag willen voorkomen door juist 
vanuit een inhoudelijke maar ook vanuit een financiële visie te kijken hoe het Sociaal Domein zich de 
komende jaren mag gaan ontwikkelen.  
De voorzitter: De heer Van Verk nog een keer. 
De heer Van Verk: Ik hoorde de heer Boudewijn het begrip balans noemen en een balans hoort in 
evenwicht te zijn, maar op het moment dat je te maken krijgt met toenemende zorgvraag en afnemende 
inkomsten dan is er sprake van een disbalans. Als u zegt onze visie moet leidend zijn betekent dat toch 
dat het moment kan komen dat je zegt we hebben het geld niet maar we gaan het wel doen want we 
hebben het in onze visie vastgelegd en we zijn ervan overtuigd dat we dan het goede doen. Dat 
betekent toch dat je overschrijdingen moet kunnen accepteren? Of zegt u nee, primair is het financieel 
kader? Ik worstel een beetje met die vragen.  
De heer Boudewijn: Die worsteling kan ik me wel voorstellen, die herken ik ook wel. Alleen moeten we 
denk ik ook een zekere nuchterheid hebben op het moment dat onze portemonnee leeg is en die van 
de gemeenten is ook leeg. Dan hebben we denk ik wel een uitdaging. Als Drechtraad moeten we denk 
ik ook wel luisteren, ook als we naar de zienswijzen van de gemeenten kijken waaruit toch wel heel 
duidelijk het signaal komt dat het Sociaal Domein financieel gezien toch wel een zwaarwegend iets is, 
maar ook wel doordat de middelen vanuit het Rijk niet toereikend zijn. Daar moet wel iets gebeuren dus 
we moeten echt op zoek gaan naar die balans. Wat ons betreft is dat niet alleen financieel maar ook 
zeker inhoudelijk. Maar er zullen keuzes gemaakt moeten worden. We kunnen niet alles blijven doen. 
Dat is denk ik helder.  
De heer Van Verk: Dat zou best helder kunnen zijn. Wij zien zelf natuurlijk ook wel dat er sprake is van 
oplopende kosten en minder financiën. Alleen hoor ik u niet zeggen, in navolging van uw collega Van 
der Kruijff, laten we dan ook maar naar andere domeinen kijken en laten we dan maar prioriteiten 
stellen. Op dat moment zou u ervoor kunnen kiezen om cultuur, sport, wegenonderhoud heb ik horen 
noemen, het groen, om daar minder aan uit te geven teneinde de zorg aan de bewoners van deze regio 
te garanderen. Zorg waarvan je van tevoren hebt gezegd dat vinden we duidelijk vanuit de inhoud 
noodzakelijke zorg.  
De heer Boudewijn: Ik denk dat dat geheel terecht is. Aan de andere kant moeten we ook kijken waar 
we als Drechtraad wat over kunnen zeggen. Als ik kijk waar we als Drechtraad wat over kunnen zeggen 
is dat het Sociaal Domein en bedrijfsvoering en dan houdt het wel een beetje op. Ik denk dat de 
boodschap die u afgeeft ook zeker in de lokale raden met elkaar besproken moet worden. En als de 
zeven raden met elkaar zeggen wij staan met elkaar schouder aan schouder om meer middelen naar 
het Sociaal Domein te laten stromen dan heeft volgens mij het DSB ook een wat makkelijkere taak dan 
dat het tegendeel blijkt. Ik heb de indruk, als ik de zienswijzen lees, dat het toch dat tegendeel is op dit 
moment. Dat is vooral een discussie denk ik die in de lokale raden gevoerd moet worden en waar wij 
hier niet zoveel mee kunnen eerlijk gezegd. Wij kunnen als Drechtraad niet zeggen we gaan bezuinigen 
op groenonderhoud want daar gaan we niet over.  
De voorzitter: De heer Van Verk, laatste interruptie. 
De heer Van Verk: Nee, maar wij kunnen volgens mij op een gegeven moment wel zeggen dat we 
voortgaande bezuinigingen onverantwoord vinden, gemeenten ga eerst maar eens zelf zoeken, we 
leggen de rekening toch even lokaal neer omdat we dat nadrukkelijk onverantwoord vinden omdat wij 
met zijn allen, ik geloof zestig gemeenteraadsleden die hier zitten en een stuk of zes zeven 
bestuurders, hebben gezegd dat we de grens hebben bereikt en dat het niet meer verantwoord is om 
verder te bezuinigen. Dan kunt u volgens mij allemaal in de raad van uw eigen gemeente zeggen ja, 
dat hebben we inderdaad met zijn allen besloten.  
De voorzitter: De heer Boudewijn nog tot slot. 
De heer Boudewijn: Ja, nog een korte opmerking. Ik denk dat we dat hier vanavond niet op gaan 
lossen. Ik denk wel dat het spanningsveld heel duidelijk is, alleen, als ik de zienswijzen van de 
gemeente lees, is dat uiteindelijk wel het signaal waar we als Drechtraad wat mee moeten doen. Ik zie 
daar niet de notie in zoals u die hier stevig op tafel legt. Die zie ik in de zienswijzen niet terugkomen. 
Dat geeft denk ik wel aan binnen welke kaders wij als Drechtraad moeten opereren.  
De voorzitter: Dan de heer Van der Kruijff nog. 
De heer Van der Kruijff: Twee opmerkingen naar aanleiding van de woordvoering. Even op dat laatste 
ingaand, af en toe lijkt het als je iedereen hier hoort praten of we een beetje schizofreen worden want 
we zijn dezelfde mensen die in de lokale raad praten als die hier in de Drechtraad praten. Dus als we 
lokaal naar de Drechtraad gaan zitten wijzen en in de Drechtraad naar lokaal, dan wijzen we vooral 
naar onszelf. Dus laten we vooral proberen te integreren, op zijn minst op persoonlijk vlak, hoe je die 
afwegingen maakt.  
De voorzitter: Het is geen onherkenbaar patroon.  
De heer Van der Kruijff: Dat schizofrene bedoelt u?  
De voorzitter: Dat er een beetje heen en weer wordt gewezen af en toe.  
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De heer Van der Kruijff: Maar in dit geval zitten we naar onszelf heen en weer te wijzen. Van de 
linkerhand naar de rechterhand en terug en allebei die handen zijn van onszelf. Dus we kunnen die 
afweging echt maken, hoe we dat moeten doen zonder dat ik al gezegd heb wat de uitkomst daarvan 
is, maar in ieder geval dat je het ook moet afwegen.  
Een ander punt, daar was mijn interruptie in eerste instantie op bedoeld, was waar de heer Boudewijn 
het had over de visie, vooral de inhoudelijke visie. We hebben natuurlijk hier met zijn allen vorig jaar de 
visie Sociaal Domein vastgesteld dus waar wij zeggen waar is de visie, die hebben we heel recent zelf 
vastgesteld. Nou begrijp ik dat bij ongewijzigd beleid de kosten gaan oplopen en dat dan de vraag is 
wat wil je van die visie Sociaal Domein eventueel dan weer inslikken of uitstellen. Dat lijkt me gewoon 
heel pragmatisch want ik ben het helemaal met u eens, laten we niet achter de feiten aanlopen maar 
voor de feiten uit redeneren en kaders stellen, zoals u dat noemt, en laten we dat vooral ook meerjarig 
doen. Maar dan zou mijn voorstel zijn, als we dan toch een visie Sociaal Domein hebben, laten we die 
erbij pakken en dan tegen elkaar zeggen wat staat daar in want het ding is met een hoop inspraak en 
betrokkenheid van alle maatschappelijke partners in deze regio tot stand gekomen. Wat daarvan gaan 
we dan toch niet doen? Dan heb je volgens mij een heel helder handvat.  
De voorzitter: Dank u zeer. Dan ga ik naar de volgende fractie. Ik heb net het lootje getrokken. Dat is 
de VVD. Dan mag ik geloof ik de heer Dekker het woord geven. Gaat uw gang. 
 
De heer Dekker: Een aardige discussie. Die komt aardig neer op onze inbreng. Dat is eigenlijk de rol 
van onze Drechtraad. Volgens mij hebben wij een kader stellend besluit genomen om een taakstelling 
van vijf miljoen op te leggen aan minder meerkosten op het Sociaal Domein. Zoals eerder ook al 
gerefereerd, is een deel daarvan gevoerd op andere domeinen, niet zijnde het Sociaal Domein, en is 
het eigenlijk ook wel een teken van zwakte dat we dat als Drechtraad, maar zeker ook als DSB, niet 
kunnen invullen. Dan kunnen we gaan wijzen naar gemeenten maar uiteindelijk zijn wij zelf ook van de 
gemeenten en ik denk dat gemeentebesturen ervan uit mogen gaan dat, als de Drechtraad een 
taakstelling verzoekt in te vullen, ze zich daar ook aan houden. De reden van de VVD is om daar wat 
concrete invullingen aan te geven. Misschien worden ze niet allemaal gedeeld maar we doen in ieder 
geval ons best om een handje mee te helpen. Waar we in ieder geval niet op willen bezuinigen zijn 
goed onderwijs, goed onderhoud van de wegen, bedrijventerreinen, de Regiodeal en een goede 
doorstroming van het verkeer want dat zijn allemaal dragers van de economie en economie is 
werkgelegenheid. Dat is in ieder geval waarop wij niet gaan bezuinigen. Maar er zijn natuurlijk wel 
posten waarop je wel degelijk nog wat kunt bezuinigen. Dat hebben we in onze beschouwingen 
opgenomen. Eén daarvan is verlaging van de gemeentelijke bijdrage op het gebied van de collectieve 
ziektekostenverzekering. Dan zul je denken die komt me bekend voor. Dat klopt, het DSB bestuur had 
dat ook al verzonnen. Wij denken dat je best zou kunnen zeggen daar gaan we nog iets verder in. De 
motivatie daarbij is dat het geen wettelijke taak is en men krijgt eigenlijk vanuit de Rijksoverheid ook al 
in de vorm van de zorgtoeslag een bepaalde manier van compensatie. Ja het doet pijn maar elke 
maatregel doet pijn. 
De voorzitter: Bij interruptie de heer Van Verk. 
De heer Van Verk: Ik hoorde net een aantal zaken opnoemen door de heer Dekker waarop in ieder 
geval niet bezuinigd moet worden, wat vooral neerkomt op de hardware van deze samenleving. Zijn dat 
wel wettelijke taken, de heer Dekker? 
De heer Dekker: Goed onderhoud van de wegen is wel degelijk een wettelijke taak ja, dat klopt.  
De heer Van Verk: U had een hele reeks. 
De heer Dekker: Het openbaar groen, onderwijs, daar zijn allemaal wetten voor, dat klopt.  
De heer Van Verk: Daar zijn wetten voor maar de staat van onderhoud is volgens mij niet in de wet 
geregeld.  
De heer Dekker: Dat bepaal je uiteindelijk als gemeenten en gemeenteraden met elkaar. Ik denk dat de 
meeste gemeenteraden wel een bepaald niveau van onderhoud met elkaar hebben afgesproken en 
zich daaraan houden. Dat betekent, als je daar doorheen zakt, je daar niet meer op kan bezuinigen, dat 
klopt.  
De heer Van Verk: Maar heeft u het gevoel dat daar al doorheen gezakt is? 
De heer Dekker: Ja. Laat ik het zo zeggen, ik denk dat daarbij ook de grens is bereikt. 
De heer Van Verk: In Alblasserdam bedoelt u? 
De heer Dekker: Ik rijd wel eens ergens doorheen. 
De voorzitter: Zullen we gewoon één keer een interruptie doen en dan geef ik het woord weer over, 
anders wordt het een gesprekje en er zitten nog een stuk of zestig mensen in de zaal. 
De heer Dekker: Dat pingpongen doen we wel op een andere gelegenheid.  
De voorzitter: Dan ben ik even het netje. Dan ga ik even wat hoger. Nu geef ik het woord weer over. 
De heer Dekker: Mag ik verder? Dat is één. Op zich wilden we daar een amendement voor indienen 
maar we begrijpen dat die maatregelen natuurlijk allemaal pijnlijk zijn en ik heb net de bijdrage van de 
SGP gehoord, we moeten straks maar even kijken hoe dat in de discussie gaat, maar ik vind wel dat dit 
soort aspecten aandacht moet krijgen om uiteindelijk de taakstelling gewoon in te vullen.  
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Een andere is vermindering Impulsbijdrage Statushouders. De invulling die nu plaatsvindt is een 
wettelijke taak. Als we straks de Wet Inburgering krijgen krijg je weer een hele andere invulling erbij. 
Maar volgens mij heb je daar een keuze in om die middelen wel of niet in te zetten. Volgens ons kan 
daar de resterende negen ton uit gedekt worden. Dan heb je in ieder geval de taakstelling ingevuld. En 
ja, ook dat zal effect hebben, maar dat geldt voor elke maatregel die je neemt.  
Mevrouw Van Es: Mag ik interrumperen? 
De voorzitter: Volgens mij was de heer Portier eerst. Gaat uw gang. 
De heer Portier: De VVD zegt altijd werk werk werk. Dat is de beste manier van integreren. Een heel 
deel van het geld dat we uitgeven als Drechtsteden voor asielzoekers voor verdere integratie is juist 
erop gericht om mensen een plek in de samenleving, maar met name ook op de arbeidsmarkt, te 
geven. Bent u niet bang dat mensen veel langer in de Bijstand blijven hangen als we deze uitgaven 
gaan schrappen, die juist bedoeld zijn om die mensen zo snel mogelijk een plek in onze maatschappij 
te geven?  
De heer Dekker: Nee, ik ben daar niet bang voor omdat er nog voldoende andere mogelijkheden zijn, 
ook gewoon binnen de SDD begroting waar ook de reguliere mensen in de Bijstand bij wijze van 
spreken mee gere-integreerd worden. Maar dat betekent wel dat je uiteindelijk bepaalde keuzes moet 
maken. Ik heb volgens mij ook gezegd welke maatregelen je ook neemt, ergens doet het pijn. Maar je 
moet wel keuzes maken. U hoor ik geen keuzes maken, in ieder geval niet over de zaken waar wij als 
Drechtraad over gaan. Wij maken tenminste keuzes. En ja, dat zal effecten hebben en die zijn 
misschien niet altijd even fraai, maar we doen in ieder geval wat.  
De voorzitter: Er zijn meer mensen die iets willen zeggen maar mevrouw Van Es was als eerste. Gaat 
uw gang. 
Mevrouw Van Es: De VVD zegt wij maken in ieder geval keuzes maar in principe is dit natuurlijk een 
taak van het DSB om een pakket aan ons voor te leggen. En als u dan deze keuzes maakt vinden wij 
het wel opvallend dat dan uitgerekend een groep waarvan je kan zeggen die heeft in eerste instantie 
een achterstand natuurlijk om aan werk te komen en om te integreren, als je daarin investeert levert dat 
juist heel veel op, dat je uitgerekend daarop wilt gaan bezuinigen en dan ook nog zo’n bedrag dat u 
noemt. Waarom uitgerekend dan die keuze want er zijn, als je het dan toch gaat invullen, heel veel 
mogelijkheden.  
De heer Dekker: Omdat dit een bedrag is dat volgens mij eerst incidenteel was en later is dat in een 
structureel bedrag neergezet, waar je nog de mogelijkheid hebt om dat volgens mij zomaar te 
verminderen. Veel zaken zijn toch gegeven om bepaalde taken uit te voeren. Hier heb je nog een vrije 
keuze in. Je zoekt naar mogelijkheden waar je nog keuzes hebt. Ik kan wel zeggen we gaan de 
Bijstand verlagen maar dan weet iedereen dat dat pertinent onzin is. Daar heb je geen invloed op. Het 
gaat erom waar wij invloed op hebben als Drechtraad. Dit is er één. 
Mevrouw Van Es: Ik denk dat die invloed dan zeer beperkt is want als je zegt we kunnen gewoon 
andere maatregelen nemen die er al zijn, daar kan dan door de statushouders gebruik van gemaakt 
worden, dan lopen daar de kosten gewoon op. Dit is volgens mij dan het verschuiven van de kosten. En 
wij vinden het ook niet heel sympathiek klinken om uitgerekend de mensen die het het meest nodig 
hebben om echt een toekomst te kunnen opbouwen, daar zo flink op te bezuinigen. 
De heer Dekker: Volgens mij moet je dat wel even in het juiste perspectief plaatsen. We gaan helemaal 
geen bepaalde doelgroep niet in het zonnetje zetten, laten we het even zo zeggen. We hebben het over 
de inzet aan middelen die je nu gelabeld hebt voor een bepaalde doelgroep. Volgens mij willen we 
allemaal mensen aan het werk helpen et cetera en krijgen we de komende jaren daar nog een hele kluif 
aan, en zeker de SDD, om de mensen die nu allemaal in de Bijstand stromen naar regulier werk te 
begeleiden. Dat is al een ding. Een andere is dat wij ook nog een motie in wilden dienen om ook bij het 
Kabinet, bij het Rijk, in ieder geval aan het DSB te vragen aandacht te vragen voor de kosten die wij 
inderdaad voor specifieke doelgroepen moeten maken, maar waarvan wij het idee hebben dat we daar 
eigenlijk onvoldoende voor gecompenseerd worden. We wijzen niet vaak naar het Rijk. Op andere 
punten zouden we dat ook niet zo snel doen. Maar in deze hoedanigheid, en zeker voor deze 
doelgroep, hebben wij wel het idee dat we daar toch wel heel veel kosten naar ons toe krijgen als 
gemeenten en uiteindelijk Drechtsteden maar daar maar weinig voor gecompenseerd worden. Dat is de 
motie die we in willen dienen.  
De voorzitter: Dan is er nog een interruptie van mevrouw Kruger van GroenLinks. 
Mevrouw Kruger: Ik blijf me verbazen over de VVD, dat ze toch iedere keer die statushouders eruit 
pikken. Het is ook een wettelijke taak om mensen die op een bepaalde manier hierheen komen te 
huisvesten en noem alles maar op. Statushouders, dat zegt het al, hebben een status. Het is niet 
zomaar een bepaalde doelgroep. Het zijn gewoon inwoners van ons land en die hebben net zo goed 
een uitkering als de reguliere uitkeringstrekker, zoals u ze noemt. Dus ik snap niet zo goed dat u die 
doelgroep eruit pikt en dan de A15 en A16 belangrijker vindt dan het goed verzorgen van de 
statushouders. U kunt ook een keuze maken om mensen wat meer uit de auto te krijgen, ik zie de heer 
Merckx ook al kijken want dat is weer vloeken in de kerk natuurlijk.  
De voorzitter: Dat doen we ook niet.  
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Mevrouw Kruger: We hebben het over mensen, de heer Dekker, en niet zomaar over een doelgroep. 
De heer Dekker: Mevrouw Kruger, ik vind u echt een soort verhaal ophouden waarvan je bijna tranen 
krijgt van verdriet, maar volgens mij richten wij ons niet op een doelgroep, we hebben gezegd we 
richten ons op de middelen die we inzetten. Terecht zegt u dat statushouders inderdaad een bepaalde 
status hebben en die hebben recht op een bepaalde dienstverlening, net zoals de mensen die ook in de 
Bijstand zitten. Daar gaan wij ook niet aan tornen. Dit is een extra intensiverende maatregel die we 
uiteindelijk getroffen hebben en die nog steeds jaarlijks wordt uitgevoerd, dus ze krijgen echt niet 
minder dan anderen, alleen wij maken keuzes want uiteindelijk moet je ergens op bezuinigen. U wilt 
nergens op bezuinigen, dat hebben we inmiddels wel door. 
De voorzitter: Het wordt toch weer u u u. Zullen we het voortaan toch weer even via de voorzitter 
doen? Mevrouw Kruger gaat uw gang. 
Mevrouw Kruger: Ik maak toch bezwaar over dat soort mensen enzovoort enzovoort. Het zijn gewoon 
de inwoners van ons land dus ik snap niet dat ze eruit gehaald worden. Als we in doelgroepen gaan 
praten zijn er meer doelgroepen waarvan we kunnen zeggen moeten die wel extra ondersteund worden 
of wat dan ook. Iemand die ondersteuning nodig heeft moet die gewoon krijgen. Op het moment dat die 
dat niet gaat krijgen gaan ze gewoon veel meer geld kosten. Iemand moet kunnen meedraaien in de 
samenleving, daar hebben we het over. En dan moeten er soms extra middelen worden aangewend. 
Dat is een wettelijke taak. 
De voorzitter: Als ik het goed heb zie ik staan in de motie, maar anders vraag ik het even aan u voor 
de duidelijkheid, dat u het Drechtstedenbestuur vraagt om een beroep te doen op de Rijksoverheid om 
kostendekkende uitkeringen te verstrekken voor statushouders. Dat is toch wat u vraagt? 
De heer Dekker: Ja, dat klopt. Mag ik nog even reageren op mevrouw Kruger? Dat iedere keer weer 
betrekken op mensen, het zijn inderdaad mensen met dezelfde rechten die op dezelfde manier 
behandeld worden. Als u vindt dat zij inderdaad ook recht hebben op die extra dienstverlening die zij 
eigenlijk krijgen vraag ik me wel af of u dat serieus meent. Want volgens mij krijgt van alle mensen die 
in een uitkering zitten, ook bij de Sociale Dienst Drechtsteden, niet iedereen dezelfde dienstverlening. 
Ik neem aan dat de categorie die een afstand tot de arbeidsmarkt heeft meer dienstverlening krijgt dan 
de mensen die nauwelijks afstand tot de arbeidsmarkt hebben omdat die groep simpelweg veel groter 
is. Als je iedereen dezelfde dienstverlening wilt gaan verlenen, dan moet je nog wel heel veel 
miljoentjes extra uittrekken. Dat bent u denk ik ook niet van plan. 
Mevrouw Van Es: Ik heb eigenlijk nog geen antwoord op mijn vraag gekregen. 
De voorzitter: Dat kan maar er zitten nog meer mensen die willen interrumperen. Welke vraag was dat 
mevrouw Van Es?  
Mevrouw Van Es: Dat was de vraag of de heer Dekker niet denkt dat, als hij dat stuk zou bezuinigen, 
die negen ton, dat er dan gewoon via de dienstverlening van de andere kant weer bij moet komen, want 
dan gaan mensen gewoon meer een beroep doen op de reguliere Bijstand. 
De voorzitter: Uw vraag is eigenlijk is het wel een bezuiniging?  
Mevrouw Van Es: Ja, is het überhaupt een bezuiniging?  
De heer Dekker: Ik denk dat het een bezuiniging is maar het vergt natuurlijk altijd keuzes. De SDD 
heeft maar een bepaalde pot middelen die ze kan inzetten voor alle mensen die in de Bijstand zitten en 
overigens ook nog de andere doelgroepen die wellicht niet in de Bijstand zitten. Dat geld kun je maar 
één keer uitgeven en daar worden keuzes in gemaakt. Die worden nu ook al gemaakt dus dit is alleen 
een extra keuze om onze taakstelling die we met zijn allen gewild hebben van vijf miljoen in te vullen.  
De voorzitter: Dank u. Volgens mij hebben we nog de heer Van der Kruijff en dan de heer Van Verk. 
Gaat uw gang. 
De heer Van der Kruijff: In de woordvoering van het CDA hadden we aangegeven dat we veel de 
reflectie hadden om alle oplossing in het Sociaal Domein te zoeken. We hebben gezien dat de VVD 
zich daar ook goed op voorbereidt. Er zijn veel artikel negenendertig vragen aan het DSB gestuurd om 
zich voor te bereiden. Het viel me overigens wel op dat al die artikel negenendertig vragen gericht 
waren op het Sociaal Domein en dat er geen andere domeinen uitgevraagd zijn die ook geen wettelijke 
taak zijn. Bent u ook niet geïnteresseerd of er nog mogelijkheden zijn om op staven te bezuinigen of op 
de afdeling communicatie te bezuinigen of op ict te bezuinigen? Want u vraagt alleen maar naar het 
Sociaal Domein en er zijn heel veel vragen los daarvan. Die zullen ook wel vele tienduizenden Euro’s 
gekost hebben, dat is ons goed recht, maar hoe ziet u dat in die brede afweging?  
De heer Dekker: Volgens mij hebben we uiteindelijk met elkaar een taakstelling in het leven geroepen 
van vijf miljoen, met name op het Sociaal Domein. Uiteindelijk is die door het Drechtstedenbestuur voor 
een deel anders ingevuld. Voor ons maakt het niet zoveel uit als het DSB met een voorstel komt om 
uiteindelijk de taakstelling te vervolmaken, dan vinden wij het ook prima, maar wij zien dat niet. Op dit 
moment heb je dan de keuze om of zelf met een voorstel te komen of het maar te slikken en te 
accepteren en te zeggen sorry, dat is eigenlijk een beetje een teken van armoede. Daar zijn wij niet van 
dus we doen een suggestie. Als het DSB of een andere partij met een ander serieus voorstel komt 
vinden wij het ook prima.  
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De heer Van der Kruijff: De heer Dekker zei iets wat echt pertinent niet waar is. Het amendement dat 
ingediend is heeft echt gevraagd om te kijken naar het Sociaal Domein en andere domeinen binnen de 
Drechtsteden, dus dat klopt niet wat u zegt. Dat u niet van de armoede bent herken ik wel. Maar ik zou 
toch willen toevoegen, en bij deze maar de vraag aan het Drechtstedenbestuur ook, de voorbeelden die 
ik net noemde of daar bezuinigen zijn die minder pijn doen dan die de VVD voorstelt.  
De voorzitter: Dat was meer een vraag aan het Drechtstedenbestuur.  
De heer Dekker: Ik wilde even reageren. Ik vind dat altijd van die denigrerende opmerkingen, wij zijn 
niet van de armoede. Dat slaat helemaal nergens op. Er is gewoon armoedebeleid, er is bijzondere 
Bijstand. De uitkeringen zijn uiteindelijk de vangnetten voor mensen die daar recht op hebben. Volgens 
mij tornen wij daar helemaal niet aan. Uiteindelijk gaat het erom dat je met elkaar middelen inzet voor 
bepaalde doelen. Uiteindelijk moeten we minder middelen inzetten. Die vijf miljoen was minder meer en 
wij doen gewoon een suggestie om in ieder geval iets wat je zou kunnen doen, waar je nog de vrije 
keuze in hebt, te doen. En ja, het heeft een gevolg maar dat heeft elke maatregel die je treft.  
De voorzitter: Dan nog de heer Van Verk, die zat al een tijdje te wachten. Of bent u inmiddels 
verzadigd op dit punt? 
De heer Van Verk: Ik ben niet verzadigd maar ik kom er in de tweede termijn wel op terug.  
De voorzitter: Oké. Mevrouw Van Es nog? U wilde ook nog een laatste brandende vraag stellen.  
Mevrouw Van Es: Ja, toch wel. Als ik de VVD fractie hoor zeggen het DSB vult de taakstelling niet in, 
dat is een opdracht van de Drechtraad geweest, dan doen wij het wel, dan komen ze er wel erg 
makkelijk mee weg. Ik zou vinden laten wij het DSB ter verantwoording roepen. Te pas en te onpas 
zeggen zij tegen ons u bent de baas. Als de baas zegt zorg dat je vijf miljoen bezuinigingen vindt, dan 
ga je niet met lokale portefeuillehouders praten om te kijken of er draagvlak is. Dan zorg je dat er 
draagvlak is en dan vind je dat. Dat zouden wij hier moeten doen, het Bestuur ter verantwoording 
roepen.   
De heer Dekker: Ik ben het met u eens.  
De voorzitter: Dat zullen we dan straks eens afwachten.  
De heer Van Verk: Mag ik met dat eens zijn van de heer Dekker dan concluderen dat mevrouw Van Es 
en de heer Dekker voornemens zijn om een motie van afkeuring in te dienen of iets dergelijks? Want 
dan moet je ook de daad bij het woord voegen.  
Mevrouw Van Es: Ik zeg tegen de heer Van Verk wij zijn niet echt heel hysterische mensen. Wij 
hebben nog niet eens één keer met het DSB hierover gesproken. Daar gaan we natuurlijk gewoon mee 
beginnen. Dus wij zijn daar niet eens over aan het nadenken. Wij gaan ervan uit dat het DSB dit kan en 
dat ze dit ook gewoon verder gaan invullen. Dat horen we graag straks van ze.  
De voorzitter: Volgens mij hebben we hiermee de inbreng van de VVD gehad. Er liggen dus in elk 
geval één motie en twee amendementen. Dat heb ik goed he? Die heeft u ook allemaal in uw systeem 
staan. Die worden anders nog wel officieel ingediend en gescand. De volgende die ik heb geloot is de 
SP fractie. De heer Portier gaat uw gang.  
 
De heer Portier: Vandaag spreken we over de begroting voor 2021 voor de Drechtsteden. Dit tegen de 
achtergrond van een wereldwijde Corona crisis, maar ook tegen de achtergrond van een ingezette 
week om meer macht en verantwoordelijkheid voor beleid terug te leggen bij de afzonderlijke 
gemeenten in de Drechtsteden, met zoveel mogelijk behoud van de voordelen van samenwerking over 
gemeentegrenzen heen. De begroting staat ook in het teken van de voorgaande discussie over de 
noodzaak, of in ieder geval de wens, om miljoenen te bezuinigen. Als SP geloven we dat in de 
Europese, en al helemaal in de Nederlandse, economie we voldoende middelen zouden moeten 
hebben om iedereen van een ruim voldoende bestaan te verzekeren. Helaas kunnen we dat alleen op 
gemeentelijk of regionaal niveau niet voor elkaar krijgen, maar het is wat ons betreft wel een noodzaak 
om dat toch zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen. Wij vinden het daarom belangrijk om lasten laag te 
houden en te kijken of het geld dat we inzetten optimaal gebruikt wordt. Dat is ook de reden dat we 
gekeken hebben naar de collectieve ziektekostenverzekering, omdat het ons opviel dat het 
uitgangspunt van de basisverzekering voor de gekozen partner verzekeraar vrij kostbaar was 
vergeleken bij andere partijen die in natura polissen aanbieden, zonder vrije keus van arts, behandelaar 
of ziekenhuis. Sterker nog, sommige verzekeraars die een restitutiepolis aanbieden zonder enige 
beperking in keuzevrijheid zijn wat dat betreft nog goedkoper. Wij hadden een amendement 
voorgesteld om de beoogde voordelen van de collectieve ziektekostenverzekering rechtstreeks ten 
goede te laten komen van de doelgroep, maar we hebben ons laten overtuigen dat de methode die wij 
in gedachten hadden daarvoor niet het meest efficiënt was. Dat is de reden dat we ons oorspronkelijke 
concept- amendement ingetrokken hebben. We bedanken de SD voor de wijze waarop een aantal 
zaken is uitgezocht. Wel willen we oproepen om een aantal andere aspecten van de collectieve 
ziektekostenverzekering nog een keer goed op een rij te zetten. Daarom dienen we in plaats van dit 
amendement daarvoor een motie in.  
Wij zijn er niet van overtuigd dat de bestuurskosten niet wat minder konden. Wij vinden het vreemd dat, 
als een heleboel beleid teruggelegd wordt bij de gemeenten, we voortgaan met dezelfde 
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bestuurskosten, met zelfs nog een kleine verhoging, als in het verleden. Wat ons betreft kan daar echt 
naar gekeken worden. Ook naar andere apparaatslasten kan wat ons betreft gekeken worden. Daar 
hebben we op dit moment geen amendement over. Maar als ik bijvoorbeeld zie dat we bij de Sociale 
Dienst honderd drieënveertig miljoen uitkeren via verschillende wegen en dat je daar ook nog twaalf 
miljoen aan apparaatskosten hebt, dan betekent dat data voor iedere tien Euro, wat vaak doorgegeven 
is, je ook één Euro aan apparaatskosten hebt. Is dat nodig? Je hebt natuurlijk maatschappelijk werkers 
nodig, je hebt natuurlijk mensen nodig die beleid maken, maar is het niet wat veel. Wat ons betreft zijn 
er bij de apparaatskosten bij de verschillende dochters ook nog plekken waar naar gekeken kan 
worden maar we beperken ons voorlopig nog even in ons amendement dat we indienen tot 
bestuurskosten die wat ons betreft echt lager moeten door zoveel beleid terug naar de gemeente. Daar 
beperk ik me even toe. 
De voorzitter: Ik heb even een vraag aan u. Het amendement waar u het net over heeft, dat is het 
amendement over de budgetten onderdeel GR Drechtsteden Bureau Drechtsteden voor beleid, bestuur 
en regiogriffie met één komma vier miljoen te verlagen. Dat is dat amendement. Daar staat boven 
invulling taakstelling maar er staat ook het budget in de begroting 2021 van de GR Drechtsteden te 
verlagen. Dat ziet dan eigenlijk weer op het voorstel over de begroting. Wilt u hem bij dat onderdeel 
indienen of wilt u hem indienen bij agendapunt dertien, invulling taakstelling? Het is meer een 
technische vraag want het is eigenlijk een begrotingswijziging.  
De heer Portier: Het is een begrotingswijziging dus dan is dat het meest logische. 
De voorzitter: Daarmee behandelen we hem bij agendapunt dertien straks. Ik kijk even rond of er 
vragen zijn aan u of opmerkingen. Dat is niet het geval. Dan gaan we naar de laatste fractie. Daar hoef 
ik eigenlijk geen lootje meer voor te trekken. De heer Moorman gaat uw gang. 
 
De heer Moorman: Het is op zich altijd heel prettig want dan zijn er al heel veel discussies geweest. 
Onze insteek was vorig jaar ook met de tien miljoen die wij in het amendement hadden neergelegd om 
te komen tot de taakstelling omdat je het geld maar één keer kunt uitgeven. Democratisch gezien 
hebben wij keurig netjes, daar hebben wij heel mooi van geleerd, een amendement op een 
amendement gekregen. Dat is nog steeds genieten en daardoor zijn we naar de vijf miljoen gekomen. 
En die vijf miljoen niet alleen op Sociaal maar ook op de bedrijfsvoering waar nu weer om gevraagd 
wordt. Nu vonden wij dat, wij hebben dat minachting genoemd, het niet goed was dat het DSB nog niet 
met een oplossing is gekomen om de vijf miljoen te bezuinigen. Wij hebben zelf vorig jaar al een keurig 
lijstje ingediend met wat de vijf miljoen zou kunnen zijn. Daar zijn we heel erg actief in geweest als 
Samenwerkende Lokale Partijen. Daar zat ook in het voorstel dat de VVD nu heeft ingebracht en wat 
nu vandaag een interessante discussie oplevert. Onze insteek vorig jaar was ook het budgetrecht van 
de Raad. Het budgetrecht van de Raad was ook wat in de zienswijzen terug te lezen was. Wij spraken 
daar heel duidelijk uit dat de raden dit beschikbaar hebben gesteld. U kunt niet meer vragen als 
Drechtstedenbestuur dan wij als Raad hebben besloten. Dat blijft nog steeds hetzelfde standpunt. Dat 
betekent ook dat de taakstelling gehaald moet worden en dat je, zoals de heer Boudewijn zei, kaders 
moet stellen in hetgeen je gaat doen en of dat alleen het Sociaal Domein is of bedrijfsvoering, dat 
verwachten wij van het bestuur en dat horen wij graag terug. Wij vinden nog steeds als Lokale Partijen 
dat we lokaal doen wat lokaal kan en dat we regionaal doen wat regionaal moet. Het is niet zozeer dat 
wij denken, omdat dit was voor de Corona crisis, dat dat zomaar even doorgezet kan worden. Het is 
een nieuwe werkelijkheid. Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft ons dat ook aangegeven in het 
rapport Kansrijk Armoedebeleid. Dat willen wij graag aan het DSB meegeven omdat, als wij zo 
doorgaan en blijven betalen in de sociale onderdelen, wij echt failliet gaan en dat kan niet. De oproep 
aan het Rijk, de heer Boudewijn heeft er ook al aan gerefereerd, we hebben portefeuillehouders op 
lokaal niveau het zien doen, de provincie doet het, is een oproep die wij zullen moeten doen. Wij zullen 
de oplossing moeten blijven vinden want we moeten het samen doen en samen kunnen we het. Het 
maatwerk zal geleverd moeten worden. Daarom is inderdaad ook de vraag een balans te vinden en 
met een taakstelling te komen in plaats van dat wij de taakstelling moeten doen, dat er beleid vanuit de 
kaders die wij al mee hebben gegeven gevonden wordt. Dat is een opgave aan het DSB. Dat is niet wat 
wij elke keer moeten doen maar wij als Drechtraadsleden ontmoeten elkaar en de uitspraak is ook 
mensen ontmoet elkaar en geniet. Dat is ook voor portefeuillehouders en lokale wethouders. U zult 
elkaar moeten vinden en met elkaar dat moeten doen om het succes te kunnen vieren dat wij vaak 
genoeg gevierd hebben en dat wij te weinig benoemen. Wij vinden het dan ook heel belangrijk dat we 
lokaal de oplossingen vinden daar waar wij hier zeggen wij vinden dat het een tandje meer moet op een 
onderdeel, dan zult u dat lokaal moeten vinden. De kaders die wij stellen, stellen wij in de 
Gemeenteraad Wij geven de budgetten mee en hier bepalen wij wat er met dat budget wordt gedaan. 
Komt u er niet uit, dan zult u lokaal terug moeten komen of voortaan een andere zienswijze insturen 
naar het DSB. Dat lijkt ons gewoon heel helder. Daar wil ik het even bij laten. Wij horen graag het 
antwoord van het DSB, hoe het DSB het ziet hoe wij dit gaan doen en dat de taakstelling gehaald 
wordt.  
De voorzitter: Bij interruptie mevrouw Kruger. 
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Mevrouw Kruger: Even een vraag aan de heer Moorman. U heeft het over taakstelling. Wij hebben ze 
ook gezien in de maatregelen die genomen worden. Bij een taakstelling denk ik ook altijd aan dat we 
kijken hoe iets goedkoper kan waardoor het bedrag minder uitgegeven hoeft te worden. Maar er staan 
er een paar in die worden gewoon geschrapt. Wat vindt u daarvan, juist degene die geschrapt worden? 
Er zijn al opmerkingen over gemaakt.  
De heer Moorman: Wij hebben een heel specifiek lijstje vorig jaar ingediend. U heeft de lijstjes van ons 
ook kunnen zien. Een aantal zaken die geschrapt worden daar maken wij andere keuzes in. De VVD 
heeft het voorstel gedaan van de statushouders. Die zat er bij ons vorig jaar gewoon in. Dan praten we 
over solidariteit tussen mensen. Het zijn Nederlanders en ze worden op een andere manier bediend. 
Maar als u lokaal daar meer op in wilt zetten, dan doet u dat lokaal. Dat is het meest belangrijke op dit 
moment. Taakstelling vanuit het amendement is hier leidend. De keuze wordt ons voorgelegd en daar 
maken we per partij andere keuzes in. Wij hebben daar vorig jaar al duidelijke keuzes in gemaakt. In de 
opmaat naar deze vergadering heeft de portefeuillehouder Sociaal al gezegd dit gaan wij dus niet op 
deze manier doen. Het voorstel van de VVD is een keuze. Maar wij zijn degenen die hier het 
budgetrecht hebben en dat is waar we ons heel erg bewust van moeten zijn.  
Mevrouw Kruger: Maar dat betekent dat u het ook eens bent met zaken er gewoon uithalen, zoals 
stoppen met de adviseurs geldzaken. Dat is iets wat preventief kan werken waardoor hogere kosten 
voorkomen kunnen worden. En dan zegt u gewoon dat kunnen we prima stoppen.  
De heer Moorman: Die kunnen we eruit halen omdat lokaal, dat is al eerder aangegeven, oplossingen 
aangegeven worden die werken voor ons en dat gemeenten waar de keuze wordt gemaakt om dat wel 
te doen dat kunnen overnemen. Dat is wel wat u kan. Het is een vraag van de heer Van Verk in de 
Carrousel geweest, kunnen wij dan lokaal maatwerk doen. Ja natuurlijk kan dat en dan doet u dat ook 
en dan maakt u daar de keuze want dat is uw budgetrecht. Dat is niet hier. Hier kunt u niet zeggen 
gemeenten betaalt u maar bij. Dat is de stelling die wij als Samenwerkende Lokale Partijen hebben. U 
krijgt het budget dat u heeft. Daar doet u het mee en anders koppelt u het terug naar de gemeente. 
De voorzitter: Helder. De heer Van Verk gaat uw gang. 
De heer Van Verk: Als ik het dus goed begrijp dan pleit de SLP bij monde van de heer Moorman om 
het lokaal maatwerk meer invulling te geven en eigenlijk zo ver mogelijk door te voeren en te zeggen de 
gemeenten die dat wel willen doen hebben daar de vrijheid in, dat is hun lokale budgetrecht. Maar de 
overkoepelende regionale samenwerking gaat dat niet meer doen. Begrijp ik dat goed?  
De heer Moorman: Binnen de regionale samenwerking doe je een aantal zaken en inderdaad lokaal 
regel je een aantal zaken zelf, zoals wij dat heel goed doen. We geven een hele goede invulling met 
onze Belastingdienst. Die voert dat keurig uit, die doet dat lokale maatwerk. Dus er is niets vreemds 
aan, alleen zodra wij het over een Sociaal Domein hebben beginnen de verschillen plotseling heel groot 
te worden. Daar is het woord solidariteit Zuid-Holland breed, ook binnen onze Drechtstedengemeenten, 
plotseling wel losgelaten. Dus wij moeten soms wel gedwongen door keuzes van gemeenten lokaal 
maatwerk leveren.  
De heer Van Verk: Maar bent u het dan met mij eens dat, als je deze beleidslijn gaat volgen, je dan 
goed moet nadenken wat voor model je in 2022 gaat hanteren? Want het afbrokkelen van het 
gemeenschappelijke en dadelijk misschien, à la de VVD, alleen het wettelijke nog in tact houden en de 
rest allemaal lokaal maatwerk te laten zijn, zal in ieder geval kostenverhogend werken. Maar laten we 
dat nog buiten beschouwing laten want vanuit het inhoudelijke denken zou je kunnen vinden dat dat 
een goede ontwikkeling is. Dat betekent toch dat we dat model moeten aanpassen.  
De voorzitter: De VVD wordt even genoemd maar ik stel voor dat toch de heer Moorman eerst 
antwoord geeft want het is een vraag aan hem. En dan krijgt u ook gelegenheid om nog te reageren.  
De heer Moorman: Het leidt ertoe op dit moment dat je per model anders werkt. Maar even om u in 
herinnering te brengen, het ingenieursbureau waarmee wij hier in de Drechtsteden begonnen zijn is van 
een aantal gemeenten, dus vreemd is het niet. Ik heb u ook al gerefereerd aan de Belastingdienst. Het 
kan. Maar het betekent dat je samen blijft werken op de onderdelen waar je het samen heel goed kan 
doen. Dus lokaal wat lokaal kan en regionaal wat regionaal moet. En dat zijn keuzes. 
De voorzitter: Dank u. Dan toch nog even de VVD want zij werden genoemd door de heer Van Verk. 
De heer Dekker: De opmerking dat we alleen maar naar het wettelijke dat in de wet geregeld is terug 
willen lijkt me een beetje overdreven. We hebben dat ook helemaal niet gezegd. Dat heeft u ook 
kunnen lezen, dat we voor een deeltje van een bedrag waar wij de vrije hand in hebben alleen maar 
willen verminderen. Dus ik weet niet waar u de opmerking vandaan heeft gehaald maar in ieder geval 
niet uit mijn betoog.  
De heer Van Verk: Ik heb uit uw betoog gehaald, de heer Dekker, dat u bij herhaling heeft 
geconstateerd dat dit geen wettelijke taak is dus hoeven we het niet te doen dus kunnen we het 
schrappen. Laten we elkaar nou geen mietje noemen de heer Dekker. 
De voorzitter: Laten we dat dan ook niet doen. Bovendien was de heer Dekker al klaar met zijn termijn. 
Die reacties hebben we nu wel gehad. Zijn er nog vragen of opmerkingen in de richting van de SLP? 
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De heer Van Verk: De heer Moorman herhaalt zijn antwoord maar ik vroeg, en misschien dat hij daar 
antwoord op wil geven, of dit denken, ik ben er helemaal niet op tegen, niet leidt tot een veranderend 
model voor de samenwerking.  
De heer Moorman: Als je de samenwerking van de Drechtsteden beziet vanuit het manifest zoals wij 
dat beschreven hebben, leidt dat niet tot iets anders. Leidt dat in het reglement tot iets anders, in 
Drechtsteden 2.0, dat zou kunnen. Kijk ik naar de rapporten die geschreven zijn, die komen met 
prachtige modellen met prachtige verhalen. Binnen Nederland is er op dit moment een discussie 
gaande in de WGR over de samenwerking. De discussie die wij doen in deze samenwerking past daar 
prima in. Misschien zou u, zoals u dat vroeger altijd betoogde, beter de Drechtstad kunnen beginnen, 
want dat is veel efficiënter. Dan bezuinigen we meteen op bedrijfsvoering. Dat is een gedachte die ik 
van u ken. Vreemd is dat niet, alleen is dat niet de wens van gemeenten. Dus het model kan beslist 
wijzigen. Het lijkt me ook dat het over vijf jaar kan wijzigen. Het is ook wat het Sociaal Cultureel 
Planbureau aangeeft met het rapport Kansrijk Armoedebeleid. Er zal iets moeten wijzigen. Als wij nu 
zouden zeggen er is geen Corona crisis dus wij kunnen zo verder. De Corona crisis heeft iets 
interessants bloot gelegd. Dat betekent dat wij daar ook op moeten aanpassen.  
De voorzitter: Ik stel wel vast dat we hier in de Drechtraad het model niet gaan wijzigen. Ik ga straks 
als portefeuillehouder of als voorzitter van de regio nog iets daarover zeggen in antwoord op een vraag 
van de heer Boudewijn in ieder geval, die heeft daar een vraag over gesteld. Maar ik stel wel voor dat 
we ons vooral nu gaan richten op de stukken die voor liggen want dat heeft toch het meeste effect op 
deze avond. De heer Van Verk nog een laatste vraag aan de heer Portier. 
De heer Van Verk: Ik heb geen vraag meer maar een korte opmerking. Ik heb gelezen bij de SLP dat 
ze in ieder geval geen Collegemodel willen. Dat doet mij deugd. Voor wat betreft de Drechtstad heeft 
mijn collega Kevin Noels ooit eens gezegd alle wegen leiden naar de Drechtstad, hoe dan ook. 
De voorzitter: De heer Noels is hier vanavond niet aanwezig en volgens mij werkt hij zelfs in 
Zwijndrecht dus hij is meer een collega van de heer Moorman dan van u, de heer Van Verk. De heer 
Portier gaat uw gang. 
De heer Portier: De heer Moorman had het over een aantal zaken die teruggaan naar de gemeenten, 
beleid dat teruggaat naar de gemeenten. Op zich ben ik daar een groot voorstander van, dat wat je bij 
de gemeente kunt regelen bij de gemeente te regelen. Maar als we het hebben over de integratie van 
statushouders hebben we het eigenlijk over arbeidsmarktbeleid. Dat hebben we regionaal geregeld. 
Vindt u dat dat soort taken van de SDD ook terug naar de gemeenten moeten, want we hebben toch 
een regionale arbeidsmarkt? Dat is bij uitstek één van de dingen die je in de regio zou moeten doen. 
Denkt u daar anders over? 
De heer Moorman: Niet zozeer anders als wel dat we praten over een vorm van solidariteit. Deze 
mensen zijn Nederlanders en kunnen via het andere deel bediend worden. In de breedte van de 
solidariteit bezuinigen wij op groepen, op jeugd, op ouderen. Eigenlijk zou ik ze liever niet op die manier 
benoemen want dat is min of meer discriminerend. Maar vanuit de emancipatoire gedachte bezuinigen 
wij op allerlei vlakken waar we dat kunnen. De statushouder doet ik die zin mee met het stukje in 
Nederland omdat ze niet meer geld hebben als ze hadden toen ze in Nederland kwamen, de 
vluchtelingen uit 1975 tot nu toe. De mensen willen graag en begrijpen ook wel dat ze zelf een tandje 
erbij mogen zetten. Ik hoor genoeg statushouders die zeggen ik doe graag wat terug voor de 
maatschappij. Dus ik vind het daarom op zich geen probleem om op dit onderdeel ook te zeggen die 
solidariteit bij deze groep mag er ook zijn.  
De voorzitter: Dank u zeer. Laatste vraag van de heer Portier. 
De heer Portier: Ik kreeg een uitgebreid antwoord maar niet op de vraag die ik gesteld had.  
De voorzitter: Maar daar kun je best gelukkig mee zijn toch? 
De heer Portier: Ik vroeg vindt u dat het beleid rond integratie ook terug moet naar de gemeenten. 
De heer Moorman: Kort, nee. 
De heer Portier: Het had dus ook kort gekund de vorige keer.  
De voorzitter: Volgens mij hebben we daarmee de eerste termijn van de Drechtraad gehad. Er staat 
nu eigenlijk een moment van schorsing voor het DSB om te beantwoorden. Wij hebben die schorsing 
niet nodig want we hebben ons voorbereid voorafgaand aan de vergadering. Is er behoefte vanuit de 
Drechtraad om nu even te schorsen? Het is negen voor half negen. Zullen we tot half negen schorsen 
en dan weer verder gaan?  
Mevrouw Kruger: U heeft zich voorbereid aan de hand van de ingezonden woordvoeringen neem ik 
aan.  
De voorzitter: Zeker. 
Mevrouw Kruger: Wat een efficiency. 
De voorzitter: Ja, en de moties die bekend waren. Laat ik het zo zeggen, er is geen behoefte aan 
schorsing bij het DSB maar als die er bij u wel is dan doen we dat. Even tot half negen schorsing. 
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De voorzitter: De vergadering is heropend. Ik verzoek om stilte. Het woord is aan de portefeuillehouder 
financiën. Het woord is aan de heer Verheij. Gaat uw gang. We zijn begonnen hoor, ik zeg het nog 
maar even. 
Portefeuillehouder Verheij: Ik heb vroeger altijd geleerd zorgen moet je niet te veel maken, zorgen 
moet je vooral doen. Ik moet toch zeggen, door de positie waarin we nu gedrongen worden vanuit de 
Rijksoverheid, gaan we ons steeds meer zorgen maken. Dat is jammer want daardoor wordt het debat, 
dat zag ik net ook al in de verschillende fracties, steeds meer gedomineerd door het geld. Daarmee 
sneeuwt de inhoud soms wat onder. Dat is jammer. Ik denk dat ik al eerder heb gezegd, dat kunt u ook 
zien in de reactie van het Drechtstedenbestuur op de zienswijzen, dat wij zien dat die 
kostenontwikkeling ons zorgen baart en dat die de gemeenten ook zorgen baart en dat de 
betaalbaarheid daarmee behoorlijk onder druk staat. Nogmaals gezegd, de positie waarin wij door de 
Rijksoverheid gedwongen worden is echt ongezond en ook onhoudbaar. Desondanks zullen we onze 
verantwoordelijkheid moeten nemen. Het beeld blijft ook op de langere termijn zorgelijk. Er is ook in de 
Carrousel gevraagd wat de meicirculaire daar eventueel nog aan zou kunnen bijdragen, aan een 
verlichting daarvan. Daar kunnen wij nog niet al te veel van verwachten. Je ziet het regionale beeld dat 
op korte termijn er iets meer financiële middelen naar de gemeenten toekomen. Dat was een vraag van 
de heer Van der Kruijff overigens in de Carrousel. Maar op langere termijn wordt het niet beter, soms 
zelfs slechter dus dat verlicht deze problematiek niet. Ik heb wel eens vaker de vergelijking gemaakt. Ik 
sta niet graag in de schoenen van mensen met financiële problemen of met schulden, maar ik begrijp 
steeds vaker welke stress je ervan krijgt en dat we wat meer stress sensitieve dienstverlening, ik kijk 
dan even met een schuin oog naar de directeur van de Sociale Dienst, nodig hebben soms en liefst ook 
van de Rijksoverheid om weer meer naar de inhoud te kunnen en ons niet zo dominant klem gezet te 
voelen vanwege de financiën. Wij voelen dat ook als Drechtstedenbestuur en ook vanuit de 
gemeenten. Dat zien we natuurlijk in de zienswijzen terug en dat nemen we uiterst serieus. We hebben 
geprobeerd in de scenario’s in de begroting en ook in de meerjaren begroting enigszins realistisch te 
ramen, maar toch richting de gemeenten de wat voorzichtige kant te zoeken om de druk niet al te zeer 
te laten oplopen. Ook omdat we weten dat aan de gemeentekant de inkomsten voor de toekomst nog 
niet mee mogen worden geraamd en we wel de kosten ramen. Dus ook om daar enigszins aan 
tegemoet te komen en de druk niet groter te maken dan nodig, maar wel een realistisch beeld te 
schetsen van de kostenontwikkelingen en de taken in de GR die we hier hebben zitten in beeld te 
brengen. We hebben dan ook als Drechtstedenbestuur drie heel concrete acties staan. Dat ziet u ook in 
de reactie op de zienswijzen terug, namelijk één invulling resterende taakstelling. Daarbij zou ik naar 
aanleiding van het debat tussen verschillende fracties van zojuist nog willen opmerken dat u ons 
natuurlijk twee opdrachten heeft meegegeven, een tweeledige opdracht. Enerzijds zorg dat die 
taakstelling wordt ingevuld maar wel degelijk ook zoek draagvlak daarvoor. We hebben herhaaldelijk de 
afgelopen maanden rondjes langs gemeenten gemaakt waarvan u de opbrengst hier terugziet. Hij is 
nog niet af inderdaad, maar dit is wat er in die verschillende rondjes, collega Heijkoop zal daar straks 
nog wat meer over zeggen, vervolgens naar voren is gebracht. Natuurlijk horen wij ook wat u allemaal 
inbrengt. In die lijn zou ik ook de oproep van de heer Boudewijn wel willen omarmen. Natuurlijk 
luisteren wij hier goed. We horen wat alle fracties inbrengen en kunnen daar mogelijk ons voordeel mee 
doen om die resterende taakstelling in te vullen. Tegelijkertijd loopt er een proces, dat is actie één van 
het Drechtstedenbestuur, om via wat meer maatwerk, wat meer flexibiliteit te proberen die taakstelling 
verder in te vullen. Collega Heijkoop zal daar nog wat meer over zeggen. 
Mevrouw Van Es: Mag ik interrumperen? 
De voorzitter: Zeker mevrouw Van Es, gaat uw gang. 
Mevrouw Van Es: Ik hoor de portefeuillehouder zeggen u heeft ons niet alleen opdracht gegeven om 
die taakstelling in te vullen maar ook om draagvlak te zoeken. Vindt de portefeuillehouder dan niet dat 
het Drechtstedenbestuur niet moet vragen waar draagvlak voor is maar moet zorgen dat er draagvlak is 
voor die vijf miljoen, waar dat dan ook vandaan moet komen, want dat is dan onderwerp van gesprek.  
Portefeuillehouder Verheij: Ik kan u zeggen dat de lijstjes die wij rondgestuurd hebben inderdaad 
omvangrijker waren dan waar draagvlak blijkt. Natuurlijk voeren wij met de wethouders sociaal, met de 
wethouders middelen en met de colleges wel de gesprekken van hoe kunnen we dit zo goed mogelijk 
invullen. Maar ik begrijp ook, gelet op het recente verleden, dat we geen dingen willen forceren maar 
wel zo goed mogelijk de boel bij elkaar willen leggen. Vandaar dat we niet zeggen dit was het, hier is nu 
draagvlak voor en de rest is jammer. Nee, we gaan daarop door omdat we daar ruimte voor zien. Maar 
dan misschien in een discussie die net ook even ontstond, dat gemeenten verschillende keuzes kunnen 
maken waardoor wel degelijk bespaard kan worden, maar dan wat gevarieerd per gemeente. 
Tegelijkertijd horen we alle suggesties die hier gedaan worden. Er zijn geen taboes wat dat betreft, ook 
niet op apparaten of op andere zaken. We gaan daarmee door, met deze exercitie, niet alleen omdat 
we deze opdracht nog moeten voltooien maar ook omdat het langere termijn perspectief nog veel 
zorgelijker is, dus dat we nog veel meer moeten doen. Dat is opdracht twee die we onszelf hebben 
gegeven. Dat is te komen met een realistisch meerjaren perspectief waar we ombuigen de enorme 
hoeveelheid aan kosten die we zien aankomen als we niets doen of als we door blijven gaan op de voet 
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die we hebben staan. Daarmee komen we, dat was ook een interessant onderdeel van het debat 
tussen de mevrouw Van Es en mevrouw Kruger, bij slimmere oplossingen. Niet alleen bot schrappen. 
Dat is het vervelendste wat je doet, waar het ook om gaat, maar kijken naar innovaties, naar slimmere 
oplossingen dan we tot nu toe doen, mogelijk met behoud van de doelstellingen, met de oplossing voor 
degene om wie het gaat. Ook daar zullen we de komende tijd aan werken. We hebben als 
Drechtstedenbestuur in april bij het wegsturen van deze stukken ook een bestuursopdracht gegeven 
die daarop ziet richting de organisatie, kom met een ombuigproces naar de toekomst toe dat een 
realistisch beeld geeft hoe de kosten zich ontwikkelen, maar ga ook met innovaties, met slimmere 
oplossingen aan de slag om te kijken hoe we dat kunnen doen zonder dat we heel bot op de korte 
termijn dingen weg moeten schrappen of weg moeten laten. Daar komen we ook later bij u op terug. De 
heer De Kruijff vroeg daar om, neem ons daarin mee. 
De heer Moorman: Mag ik daarop reageren? 
De voorzitter: Bij interruptie, de heer Moorman. 
De heer Moorman: Ik begrijp wat u zegt. Zorgen moet je doen zei u. Dan is mijn vraag wanneer krijgen 
wij de lijstjes? Wanneer krijgen de lokale raden die keuzes voorgelegd die noodzakelijk zijn voor hun 
begroting, opdat de wethouder met de portefeuillehouder kan overleggen hier krijgt u groen licht voor? 
Portefeuillehouder Verheij: Als het gaat over de resterende taakstelling komen wij eind dit jaar, u heeft 
in december nog een vergadering staan van de Drechtraad, met een concreet voorstel om die 
resterende taakstelling in te vullen. Wij zullen daar onderweg natuurlijk met de wethouders sociale 
middelen over spreken. Het is aan hen hoe zij dat met u als lokale raadsleden terugschakelen. Dat zal 
ergens in het najaar denk ik plaatsvinden.  
De heer Moorman: Als ik nog even mag. Het najaar is een groot begrip. Doet u dat in oktober of in 
november of is het plotseling december is het ook nog najaar? Dan begint de winter maar het is nog 
najaar. Het is voor mij een hele concrete vraag. Wanneer heeft u het met die lokale wethouders klaar? 
Dan kunnen wij lokaal de wethouders bevragen over dit is wat wij regionaal gehoord hebben.  
Portefeuillehouder Verheij: We zullen dat wat verder uitlijnen maar ik zeg u toe dat we voor de 
december vergadering voor de Drechtraad een voorstel hebben liggen. U weet zelf hoe de 
aanlevertermijnen zijn dus we zullen moeten opschieten. Dan is het al snel najaar om het maar zo te 
zeggen. Maar, nogmaals, we hebben het zo uitgelijnd, we richten ons op een concreet voorstel zodat u 
in december erover kunt besluiten. Alles daarvoor moet uitgelijnd worden. Daar ga ik nu niet scherper 
op in. 
Mevrouw Kruger: Even een vraag. Ik was heel blij dat de wethouder aangaf om het meerjaren 
perspectief meer om te buigen. Krijgen we daar ook meer informatie over? We hebben 
avondbijeenkomsten gehad, themabijeenkomsten waar hele goede tips werden gegeven van verminder 
complexiteit, kijk naar de klant en niet naar de regels, eerst luisteren dan handelen en ga ook af en toe 
eens buiten de lijntjes kleuren in plaats van alleen maar dat starre zo is het en niet anders en geef 
iedereen de ruimte. Iedereen heeft ideeën, laat iedereen meedenken. Ik hoop dat dat dan 
meegenomen wordt. Er zijn genoeg voorbeelden. Er zijn genoeg adviezen gegeven om daarmee te 
komen.  
Portefeuillehouder Verheij: De tweede toezegging die ik u doe is dat we ook op dat langere termijn 
perspectief wat ons betreft in december een avond, in welke vorm dan ook, met u gaan beleggen 
waarin we u bijpraten over waar we op dat moment staan in dat ombuigproces naar slimmere 
oplossingen dan we nu hebben. Ik wil overigens wel benadrukken, ook dat was een onderdeel van het 
debat van zojuist, in die zin sloot onze voorbereiding aan bij wat u in uw bijdrage heeft staan, maar 
zoals u zojuist heeft gememoreerd gaat het natuurlijk over dingen die we in deze GR hebben 
ondergebracht. Daar gaan wij hier over. Maar om de betaalbaarheid te dienen van de 
gemeentebegroting, dan gaat het over meer taken dan we hier hebben. Natuurlijk moeten we ook 
kijken, maar daar gaat u lokaal over, naar het deel van de begroting van jeugd en andere taken die we 
hebben. Er zijn allerlei voorkeuren en allerlei dingen waar we hier niet over gaan die langs zijn 
gekomen maar dat is ook een deel van de lokale verantwoordelijkheid die gemeenten hebben om ook 
in die taken te kijken wat kan er, om de broekriem steeds verder aan te moeten halen, om te proberen 
het sluitend te houden.  
De voorzitter: Op een gegeven moment gaat het knellen als je de broekriem aanhaalt.  
Mevrouw Kruger: Daar moet je weer voor gaan afvallen en snijden in wat je tot je neemt. U heeft het  
ook weer over wat bij lokaal hoort en daar gaan we hier in de Drechtraad niet over. Ik denk dat we met 
zijn allen gewoon eens moeten bedenken, ook al gaan we hier er dan niet over, dat beslissen ze in de 
gemeenten zelf, dat we hier wel elkaar kunnen beïnvloeden en ideeën aan elkaar kunnen overgeven 
hoe de gemeenten dat verder kunnen uitwerken, want daar zitten we ook voor bij elkaar. Zo is ooit de 
Drechtraad begonnen, als een soort werkraad, om met elkaar ideeën te hebben hoe het beter kan. Dus 
we gaan er niet over, we gaan er wel over, dat werd net ook al gezegd. Dat vind ik zo jammer dat we 
dat steeds noemen. Het kan zeker van betekenis zijn wat we hier bespreken mee te nemen naar je 
eigen gemeente en er daar dan een verdere uitvoering aan te geven. Dat wilde ik toch nog even 
zeggen.  
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De heer Dekker: Nog één vraag aan de portefeuillehouder. Hij zei ik kom in de decemberraad met een 
concreet voorstel voor de invulling van de taakstelling. Dat is wel te laat voor de gemeentelijke  
begrotingen. U gaat zelf ook over de gemeentelijke begroting. Hoe gaan de raden daarmee om? Het 
zou ons wel helpen als we het voor de gemeentelijke begroting zouden weten. Dat zou het denk ik voor 
iedereen makkelijker maken.  
Portefeuillehouder Verheij: Tegelijkertijd moeten we het ook zorgvuldig opbouwen. Dat is het 
spanningsveld waar we steeds tussen zitten. Voor zover ik in gemeentelijke begrotingen heb gekeken 
is natuurlijk die taakstelling op een bepaalde manier verwerkt maar is er ook gekeken naar wat als die 
nog even niet ingevuld wordt. Is er dan nog steeds dekking voor handen om dat even uit te zingen? Dat 
is het geval dus ik denk dat we toch dit proces even moeten lopen richting de Drechtraad van 
december. Wij richten ons daarmee natuurlijk op 2021 en verder, dat het dan ingevuld is. Ik begrijp het 
spanningsveld om te kijken naar de begroting die voor half november in de lokale raden moet worden 
vastgesteld, zodat we daar wel of geen rekening mee houden. Ik weet in ieder geval dat mijn collega’s 
financiën van de verschillende gemeenten, inclusief mijzelf, daarvoor achtervang in hun begroting 
hebben zitten voor het geval het nog even niet ingevuld is. Liever niet want je wilt dat aan andere 
dingen besteden of gebruiken als invulling van bezuiniging. Maar zolang we nog niet precies hier 
hebben bepaald waar die bezuiniging valt moeten we daar nog even rekening mee houden en eerder 
dan december lukt ons niet.  
De voorzitter: Oké, vervolgt u uw betoog. 
Portefeuillehouder Verheij: Ja. Dan kom ik bij mijn derde punt. Dat zie je ook in de discussie die ik met 
mevrouw Kruger net had en sluit ook aan op de bijdrage van de heer Boudewijn eerder vanavond. Dat 
gaat over hoe breng je dingen in balans. We hebben natuurlijk aan de ene kant de betaalbaarheid. Wat 
kunnen gemeenten financieel handelen. Aan de andere kant hebben we inhoudelijke uitgangspunten. 
We hebben een visie op het Sociaal Domein. We hebben te maken met autonome kostenstijgingen. 
Dat moet je bij elkaar brengen. Dus de derde actie, wij hebben al eerder laten weten dat we daarmee 
bezig zijn, is het opstellen van een nieuw financieel kader. Nu klinkt dat als een grens, een heel hard 
financieel kader. Dat is het niet. Het sluit ook weer prima aan bij hoe u daarover heeft gediscussieerd. 
We brengen aan de ene kant in beeld hoe de financiën, zowel aan de inkomstenkant als aan de 
uitgavenkant op het Sociale Domein, zowel in de lokale taken als in de jeugdtaken als in de SDD taken, 
zich ontwikkelen. Zowel in de afgelopen jaren als in de toekomstige jaren hoe de inkomsten zich 
ontwikkelen in de achterliggende jaren en in de toekomst. Dat is de ene kant van de discussie. De 
andere kant is uitgangspunten van beleid, zowel in prognoses van volume et cetera als waar willen we 
heen. Die beide componenten komen in dat financieel kader als proces terug, waarbij we op meerdere 
momenten, in ieder geval in de voorbereiding naar een begroting, moeten proberen dat met elkaar in 
balans te brengen. En dan kun je er inderdaad voor kiezen om te zeggen we vinden dat de inhoud veel 
belangrijker is dan dat we het precies binnen de inkomsten doen die we daarvoor krijgen dus we gaan 
er wat meer aan besteden. Ik kan zelfs zeggen dat we dat al een tijdje doen. Of we doen dat niet en we 
gaan inhoudelijk een aantal keuzes maken waardoor we, weer die uitdrukking, de broekriem wat 
aanhalen. Beide zijn mogelijk. Het is meer het goed regelen van het proces, waarbij we en de financiën 
scherp in beeld hebben en de inhoud scherp in beeld hebben en we daar in goed overleg met elkaar de 
juiste keuzes in kunnen maken. Dat zijn per definitie politieke keuzes dus daar is geen eenduidig 
antwoord op van dit is goed of dat is fout. Dat zal in de discussie met onder andere u moeten blijken. 
Het Drechtstedenbestuur heeft donderdag een voorstel op de agenda staan om dat kader of de wijze 
waarop we dat doen vast te stellen en dat ook aan u aan te bieden om dat te gaan bespreken in 
september of later.  
De voorzitter: Dank u zeer. Een interruptie van de heer Van der Kruijff. Gaat uw gang. 
De heer Van der Kruijff: De heer Verheij wist welke vraag ik wilde stellen. Ik wilde vragen wanneer wij 
dat kunnen bespreken maar dat is in september. Dank u wel.   
Portefeuillehouder Verheij: Dan zijn er in uw bijdragen nog wat meer technische vragen gesteld. De 
technische vragen zoals ze in de bijdrage van D66/VSP/Philippo zaten zijn beantwoord en als het goed 
is door de griffie inmiddels in het systeem gezet. Daar zaten nog drie of vier vragen in, onder andere 
over Tozo, over de Bijstandsontwikkeling in de Corona situatie en rondom de Drechthopper in uw 
schriftelijke bijdragen. Die hebben we inmiddels beantwoord en zitten bij de stukken in de Go app.  
Hetzelfde geldt over de vragen wat de vragen wat het RPV, Regionaal Platform Verkeersveiligheid, 
precies doet.  
Dan kom ik nog op de bijdrage van de heer Portier als het gaat over bestuurskosten. Zijn amendement 
op dat punt zal ik daar maar gelijk even bij betrekken. Het is misschien een wat vertekend beeld dat 
een deel van die kosten gewoon nog steeds in deze begroting zitten. U zou inderdaad kunnen 
veronderstellen hoe kan het nou dat die Groeiagenda uit de GR is gehaald omdat we dat op een 
andere manier organiseren, maar de bestuurskosten van de beleidsondersteuning zijn niet afgenomen. 
Die kosten zitten nog in de begroting maar dat is dienstbaar aan de uitvoering van die Groeiagenda, 
waarvan de mensen inmiddels naar de gemeente Dordrecht zijn overgeheveld maar die nog steeds 
door de zeven gemeenten worden betaald via deze begroting zolang we de GR wijziging nog niet 



        concept verslag openbare vergadering Drechtraad d.d. 7 juli 2020 

pagina 20 
 

hebben doorgevoerd om deze taken daadwerkelijk uit deze begroting weg te schrappen. Dus je zou 
kunnen zeggen die kosten zijn hier wel uit beeld maar ze lopen technisch nog via deze begroting omdat 
we nog verantwoordelijk zijn omdat we die GR wijziging nog niet hebben doorgevoerd. Ze horen hier 
eigenlijk niet meer thuis. Bij de Burap hebben we daar ook in de Carrousel over gediscussieerd van 
wanneer kan dat hier uit beeld want we hebben dat inderdaad op een andere tafel belegd. Dat betekent 
overigens niet dat dat dan een bezuiniging oplevert. We hebben het verschoven naar een andere tafel, 
naar een ander domein, dus in die zin is dat geen bezuiniging. Ze gaan technisch een keer uit deze 
begroting maar daarmee is het niet onmiddellijk een bezuiniging.  
Als het gaat over de regiogriffie, dan gaan we daar als Drechtstedenbestuur al helemaal niet over maar 
het lijkt me wat prematuur om nu al op vooruit te lopen op mogelijke andere keuzes in de governance. 
De voorzitter zal daar ongetwijfeld op terugkomen.  
Ik heb nog enkele andere aspecten in de verschillende bijdragen van de fracties staan. Die loop ik even 
langs. Het punt van de SLP als het gaat over het meerjarig effect van die taakstelling heb ik denk ik 
beantwoord door te kijken naar hoe kunnen we die realistisch ombuigen en zorgen dat we daar gelijk 
op met elkaar komen wat we daarin kunnen doen. We moeten tegelijkertijd realistisch blijven begroten 
en via inhoudelijke voorstellen komen tot ombuigingen en niet plat financiële grenzen trekken zonder 
dat we dat kunnen onderbouwen.  
De voorzitter: Komt u tot een afronding zou ik zeggen. U heeft volgens mij alles vrij zorgvuldig 
aangestipt. 
Portefeuillehouder Verheij: Ja, ik denk dat ik wel compleet ben. Dan heb ik denk ik mijn eerste termijn 
hiermee heb afgerond.  
De voorzitter: Dank. Dan ga ik naar de volgende portefeuillehouder, dat is de heer Heijkoop. 
 
Portefeuillehouder Heijkoop: Ik sluit me aan bij collega Verheij die het had over uw zorgen. Die zorgen 
heb ik ook gehoord. Een deel van u heeft zorgen over het geld, over of er voldoende financiële 
middelen zijn beschikbaar gesteld vanuit het Rijk, ook in relatie tot wat wij doen voor onze inwoners. 
Een ander deel van u heeft vooral zorgen over die inwoners, over die kwetsbare inwoners, en dan ook 
weer in relatie tot het geld. Het lijkt een accentverschil maar het is wel een rode draad waarin die beide 
elementen terugkomen maar het vertrekpunt is soms net iets anders. En dat hoort ook in de politiek. 
Politiek is ook keuzes maken en u kunt als Drechtraad ervoor kiezen om miljoenen meer in het Sociaal 
Domein te investeren. U kunt ook zeggen wij willen miljoenen bezuinigen op dat Sociaal Domein. 
Hetzelfde geldt voor andere taken van de gemeenten, voor de openbare ruimte, voor het 
wegenonderhoud dat al werd genoemd, dat is politiek. Van mijn kant past ook een genuanceerde 
reactie daarop vanuit het midden want voor beide perspectieven valt ook wel iets te zeggen. Als het 
gaat over die kostenontwikkeling in het Sociaal Domein dan hebben we het hier ook over een deel van 
dat Sociaal Domein. Een groot vraagstuk, misschien wel het grootste financiële vraagstuk, ligt ook voor 
een deel buiten deze tafel, bij jeugd, collega Verheij noemde dat al. Een deel van de begroting, u heeft 
dat kunnen lezen, is ook via de centrumgemeente, via de gemeente Dordrecht. Dan gaat het over de 
uitvoering van bijvoorbeeld beschermd wonen, maatschappelijke opvang, ook een onderdeel van de 
WMO. Daarvan kan ik zeggen, dat is voor de context ook wel goed om te zeggen, daar heeft u recent 
zo’n tien miljoen teruggestort gekregen dat overbleef. Daarbij past enige nuance, zeker tot dusver. 
Collega Verheij heeft absoluut gelijk als hij aangeeft dat voor heel veel gemeenten, en wij gaan ook in 
die fase terechtkomen, de middelen niet meer toereikend zijn omdat we die kostenontwikkeling in het 
Sociaal Domein op ons af zien komen, dat weten we al jaren. Maar we zien ook een onvoldoende 
ontwikkeling van de groei van het Gemeentefonds, de middelen die we krijgen vanuit het Rijk om onze 
taken uit te voeren, waaronder het Sociaal Domein maar ook andere taken, ik heb ze net al genoemd. 
Gewoon in zijn algemeenheid onvoldoende middelen. Dan is het uiteindelijk aan de politiek om daar 
keuzes in te maken. Wij hebben daar in het verleden natuurlijk ook al keuzes in gemaakt en wij hebben 
er ook al over nagedacht of we dingen anders kunnen doen, kunnen we ze beter doen. Mevrouw Van 
Es geeft aan dat er vooral naar innovatie moet worden gekeken. Ik zou daarop zeker willen zeggen we 
hebben heel veel aan innovatie gedaan. Denk aan de innovaties op het gebied van vervoer. Wij waren 
de eerste in deze regio met resultaatbekostiging, ook in de huishoudelijk hulp, en dat heeft ons zeker 
geen windeieren gebracht. Zoals de heer Boudewijn aangaf de bomen groeien niet meer tot in de 
hemel maar dat hebben ze tot op zekere hoogte in de afgelopen tien jaar wel gedaan. En nu moeten 
we de broekriem aanhalen en keuzes maken. Die keuzes hebben we op een zorgvuldige manier willen 
maken en we hebben ze eigenlijk ook willen depolitiseren. Collega Verheij gaf al aan dat we een 
rondgang hebben gemaakt langs al die gemeenten. We hebben opgehaald waar draagvlak voor is, 
waarbij kunnen we op uw steun rekenen, want het zijn hele lastige keuzes die we moeten maken. In de 
set aan maatregelen die nu voorliggen zitten er maar weinig bij waarvan alle gemeenten zeiden hier 
worden wij heel erg blij van. Maar het zijn wel maatregelen waarbij wij wel hebben gezien dat wij  
daarbij wellicht op een meerderheid in uw Drechtraad kunnen rekenen. Daarom staan wij ook als DSB 
achter dit pakket. Natuurlijk blijven wij ook nadenken over innovatie, zeg ik ook richting mevrouw Van 
Es. We zijn nu ook vooral aan het kijken naar wat er nu nog mogelijk is op het snijvlak van die 
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verschillende wetten die wij als gemeente uitvoeren, ook in het Sociaal Domein. We zien bijvoorbeeld 
mogelijkheden waar het gaat over jeugd en WMO. Dat zijn we ook al aan het uitwerken en we hopen 
dat we u daar later in het jaar meer over kunnen vertellen. Want dat zou natuurlijk het mooiste zijn dat 
je tot ombuigingen kunt komen zonder dat je echt je dienstverlening naar kwetsbare inwoners verder 
moet afschalen. Eén van de maatregelen die eruit gehaald is ging over de adviseurs geldzaken. Daar is 
ongelooflijk veel discussie over gevoerd, daar zijn heel veel debatten over gevoerd. Ik heb vanuit het 
DSB ook wel eens aangegeven dat ik het geen verstandige bezuiniging vind. Tegelijkertijd gaf ik net al 
aan dat we het enigszins gedepolitiseerd hebben. Er is meer dan voldoende draagvlak vanuit de 
gemeenten om dat wel af te gaan schaffen. Het Dordtse college heeft al aangegeven wij vinden dit een 
belangrijke voorziening. Zie het maar als een soort voorschot op de maatwerkdiscussie die we nog 
gaan voeren. Als je kijkt naar die adviseurs geldzaken, voordeel, nadeel, het gaat niet over hele grote 
bedragen. Zwijndrecht was de grootste voordeelgemeente. Andere gemeenten waren solidair en 
droegen wat meer bij. Maar als je kijkt naar die verdeelsleutel was dat redelijk in evenwicht. Wij vonden 
het mooi om dat in gezamenlijkheid te doen, maar het is inderdaad een voorziening die je ook relatief 
eenvoudig in een soort maatwerkachtige samenwerking kan vormgeven. Dat heeft ook een relatie met 
de governance en de discussie die wij daarover voeren in de regio, in ieder geval onder bestuurders. 
De voorzitter gaat daar straks nog iets over zeggen.  
Ik kijk even naar de moties en amendementen. Ik heb ze hier voor me liggen. Met name vanuit de VVD 
zijn het de amendementen die nog voorliggen. Een deel komt mij ook bekend voor. Daar hebben wij 
een maand geleden in de Carrousel ook over gesproken. Als het gaat over het amendement over de 
invulling taakstelling dan wordt er door de VVD gekeken naar de Impuls Statushouders. Richting de 
VVD fractie zou ik wel willen zeggen daarmee jaagt u de regio, daarmee jaagt u ons allen enorm op 
kosten. Dit gaat ons heel veel geld kosten als we dit zouden gaan doen. We hebben hier zo ongelooflijk 
veel middelen mee bespaard, zoveel Bijstandsuitkeringen. Die statushouders hebben extra hulp nodig. 
Je kan een statushouder niet vergelijken met iemand die uit de WW komt en voor de rest zijn plek op 
de arbeidsmarkt wel weer weet te vinden. Job hunting, begeleiding heeft echt tot fantastische resultaten 
geleid. Dat is geen aanname, dat hebben we gewoon gezien in de afgelopen jaren en we hebben ook 
gezien wat de meerwaarde is ten opzichte van de periode daarvoor. Dus als dit amendement 
doorgevoerd zou worden dan weet ik wel dat wij binnen enkele jaren met aanvullende bezuinigingen 
moeten komen om die enorme kostenstijging die hierdoor wordt veroorzaakt weer op te kunnen 
vangen. Ook vanuit toekomstige wetgeving, de Wet Inburgering, is het des te belangrijker om die 
participatie en inburgering bij elkaar te brengen. Wij willen niet dat deze mensen in het granieten 
bestand belanden. Daarom ontraden wij dat amendement.  
Als het gaat over het amendement over de bijdrage collectieve zorgverzekering.  
De voorzitter: Bij interruptie, de heer Moorman. 
De heer Moorman: U neemt een stelling aan dat dan de mensen in het granieten bestand 
terechtkomen. Wij kennen dat granieten bestand. Daar hebben we er heel veel van. Die zou je graag 
naar werk begeleiden. Wij hebben namelijk al eerder vorig jaar aangegeven dat dit een mogelijkheid 
was om solidair in de breedte te bezuinigen, dat er heel veel statushouders zijn die heel graag willen en 
zelf dat tandje wel bij willen zetten. U doet het voorkomen dat ze dat niet zouden willen of dat we dat 
niet op een andere manier zouden kunnen. Aanvullend ook de vraag, u maakt terecht de opmerking 
over beschermd wonen en WMO, dat wij daar geld van hebben terug ontvangen, maar wij hebben als 
SLP verwezen naar Kansrijk Armoedebeleid. Ik weet niet of u dat rapport kent van het Sociaal Cultureel 
Planbureau maar het is niet alleen van hen. Dat is een andere manier van denken en werken op het 
Sociaal Domein. Dus het zijn twee opmerkingen. Eén het solidariteitsprincipe dat ook bij die mensen 
geldt, wat ze niet direct in het granieten bestand zet. En het tweede is kent u dat rapport en heeft u 
daar kennis van genomen, want dat gaat namelijk ook wel verder op dat kansrijke deel en daar horen 
die Nederlanders, die statushouders ook bij. 
Portefeuillehouder Heijkoop: Richting de heer Moorman zou ik willen zeggen we gaan toch geen 
solidariteit vragen van mensen die de taal nog niet eens spreken, die hier een plek proberen te vinden, 
die nog helemaal op nul moeten beginnen waar het gaat over een route naar de arbeidsmarkt. Daarvan 
gaan wij zeggen wij gaan voor u niet meer aan de slag, u zoekt het maar uit. We hebben echt geleerd 
vanuit het verleden, kijk bijvoorbeeld naar de Somalische doelgroep, er zijn tal van onderzoeken 
verschenen, die mensen raken gewoon in de vernieling, die raken duurzaam afhankelijk van de 
Bijstand. Dat moeten we gewoon echt niet willen met zijn elkaar. Laten we leren van wat we in het 
verleden al gezien hebben. Solidariteit vraag je niet van de aller aller allerkwetsbaarsten waar het gaat 
over de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld mensen die de taal niet spreken en die echt van waarde kunnen zijn 
voor onze samenleving. Maar dan moeten ze de taal leren, dan moeten ze werken leren en dan 
moeten ze de samenleving leren kennen.  
De voorzitter: Dank u zeer. De heer Moorman bij interruptie. 
De heer Moorman: Ik wil ook niet etnisch profileren maar ik hoor Syriërs die hier heel kort zijn die de 
taal wel spreken en de inzet wel hebben en dat maatschappelijke deel wel terug willen geven. Volgens 
mij zijn deze mensen, zoals u dat aangeeft, allemaal gemotiveerd om dat te doen. De heer Van der Net 
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maakte in het verleden altijd de opmerking over het opleidingsniveau. Als ik kijk naar Somalië, waar 
mensen studeren maar in Somalië zelf voor drieëndertig Euro volgens mij per maand leven, dan woon 
je hier heel luxe en dat weet je terdege dat je je inzet toont omdat dat heel veel bijdraagt, ook aan je 
eigen land waarnaar je misschien wel terug wilt keren.  
De voorzitter: Ik stel voor dat wij de portefeuillehouder even de vraag laten beantwoorden.  
Portefeuillehouder Heijkoop: Het is goed om ons te realiseren, en ik nodig de heer Moorman ook van 
harte uit om eens mee te lopen, vanuit de Sociale Dienst hebben we dat ook gepresenteerd richting uw 
Drechtraad enige tijd geleden, dat het arrangement dat we aanbieden bestaat uit taal, bestaat uit de 
Nederlandse samenleving en de arbeidsmarkt leren kennen. Dat passen we toe naar wat we zien bij 
bijvoorbeeld een Syriër. Een hoogopgeleide Syriër uit Damascus heeft een andere 
ondersteuningsbehoefte en die proberen we goed te helpen, die heeft misschien weer wat meer nodig 
op traumaverwerking dan een statushouder met een andere achtergrond. Het is natuurlijk geen one 
size fits all. Maar wat we wel met elkaar hebben geconstateerd is dat deze mensen wat extra’s nodig 
hebben. Om te beginnen bij taal, taal, taal maar ook op andere terreinen. En nogmaals, qua interventie, 
we doen dit nu enige jaren,  we kunnen ook heel goed zien dat het goed werkt. Daarom begon ik ook 
met mijn opmerking dat, als we dit niet doen, de kosten in het Sociaal Domein enorm gaan stijgen. 
Volgens mij zitten we niet bij elkaar vanavond om dat te veroorzaken, nog los van het menselijk drama 
voor deze mensen op het moment dat ze nog tien jaar of langer in de Bijstand blijven. 
De voorzitter: Uw punt is helder. Gaat u naar het volgende amendement zou ik zeggen. 
Portefeuillehouder Heijkoop: Nog over de kinderarmoede. 
Mevrouw Van Es: Mag ik mijn interruptie nog doen? 
De voorzitter: Ja zeker, dat is waar. Gaat uw gang. 
Mevrouw Van Es: Ik wil een opmerking plaatsen. Er wordt door de heer Moorman gesuggereerd dat 
het gaat om een soort goede wil die er al dan niet is waardoor mensen wel of niet aan het werk komen 
als ze statushouder zijn. Daar wil ik afstand van nemen want daar gaat het hier helemaal niet om.  
De voorzitter: Waarvan akte zou ik zeggen maar we zijn nu bij de portefeuillehouder dus ik zou zeggen 
laten we de debatjes onderling even voor de tweede termijn bewaren. Gaat u naar het volgende 
amendement de heer Heijkoop. 
Portefeuillehouder Heijkoop: De heer Moorman had nog een vraag over het SEP, of ik dat ken. Ja, dat 
ken ik. Ik heb er ook met het SEP over gesproken en het is ook onderwerp van gesprek met het 
Kabinet omdat ook de Tweede Kamer heel veel aandacht heeft voor kinderarmoede. Dus u mag erop 
rekenen dat wij daar zeker aandacht voor hebben vanuit het DSB.  
Het amendement over het verlagen eigen bijdrage collectieve zorgverzekering. De VVD geeft aan dat 
dat nog wel een tandje minder kan bovenop de verlaging die we vanuit het DSB voortellen. Ik zou dat 
vanuit het DSB ernstig willen ontraden. Bovendien voeren we met deze regeling ook een regeling uit 
die in de WMO beschreven staat waar het gaat over de WTCZG. Een aantal van u kent die regeling 
wel. De Wet Tegemoetkoming Chronisch Zieken en Gehandicapten. Die worden hiermee ook 
ondersteund. Dat is een verplichting vanuit de wet zeg ik dan ook richting de VVD. Maar ook vanuit het 
oogpunt van schulden is het heel erg onverstandig om de verzekerde positie van mensen met een laag 
inkomen te verzwakken. Dat gaat op een andere manier ook weer tot extra kosten leiden, daar zijn wij 
van overtuigd. Wij denken dat dit, wat we hebben voorgesteld, nog te verantwoorden is dat dat nog 
kan. We gaan het natuurlijk wel goed volgen maar wij zijn niet voor een extra verlaging. Over het 
argument van geen wettelijke taak heeft uw Raad ook al een debat gevoerd. Als u alleen maar 
wettelijke taken wilt uitvoeren dan moet u bij het UWV gaan werken of bij de Belastingdienst. Dan hoeft 
u alleen maar een wettelijke taak uit te voeren. Maar u bent hier in de politiek om keuzes te maken. 
Trouwens, één van uw collega’s in de VVD fractie werkt ook bij de Belastingdienst. Daar gaat het over. 
Wij zijn hier geen uitvoeringsorganisatie. Sterker nog, dat is het gesprek dat gemeenten hebben met 
het Rijk van geef ons beleid om lokaal keuzes te kunnen maken. Dus het pleidooi voor alleen maar 
wettelijke taken begrijp ik niet, behalve als je bij een uitvoeringsorganisatie gaat werken, maar dat past 
wat mij betreft niet bij een politieke rol.  
Tot slot de kosten statushouders, ook vanuit de VVD. Eigenlijk het appel om voor extra middelen te 
pleiten bij de Rijksoverheid. Dat ondersteunen wij vanuit het DSB natuurlijk van harte. Collega Verheij 
heft ook al aangegeven dat wij als gemeenten zeer zeer zeer ontevreden zijn over de houding van het 
Kabinet waar het gaat over de taken die wij vervullen. Vorige week is dat ook nog in de Kamer 
besproken en heeft heel gemeentelijk Nederland zich laten horen. Dit dictum willen wij zeker uitvoeren 
en wij willen vooral een beroep op de Rijksoverheid doen waar het gaat op dit punt over voldoende re-
integratiemiddelen want daar gaat het over. Ik ben het met uw Raad eens dat het gaat over mensen 
aan het werk helpen. Of ze nou statushouder zijn of misschien vijftig plus, waar we ook extra inzet op 
plegen, of misschien de aansluiting vanuit het voortgezet speciaal onderwijs of praktijkonderwijs, wij 
willen mensen aan het werk helpen en daar hebben we meer re-integratiemiddelen voor nodig. Die 
gesprekken lopen ook want ook het Rijk ziet dat daar, zeker in deze Corona tijd, wat nodig is. We 
hopen dat daar een goede beweging wordt gemaakt dus deze motie kunnen wij overnemen.  
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Dan heb ik de heer Portier nog over een motie gehoord. Die heb ik hier niet bij liggen. Dat gaat over de 
keuze voor een zorgverzekering. 
De voorzitter: Voor een oproep naar een onderzoek daarnaar. 
Portefeuillehouder Heijkoop: Ik ben het met de heer Portier eens dat het mooi zou zijn als wij de 
inwoners in onze regio een keuze kunnen aanbieden. Het is wel zo dat wij proberen verzekeraars te 
verleiden om een aanbod te doen. Dat doen we via een aanbesteding en dan vragen wij ze om een 
verzekering aan te bieden. In het verleden was dat VGZ en CZ. Helaas is CZ afgehaakt en hebben zich 
geen andere verzekeraars ingeschreven. Sterker nog, in grote delen van het land is er geen één 
verzekeraar meer die dit wil aanbieden omdat, dat heeft u ook in de technische beantwoording kunnen 
lezen, het voor verzekeraars niet heel erg aantrekkelijk is. We moeten echt een beroep doen op hun 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. We moeten goede afspraken maken. VGZ ziet voor haar 
verzekerden een grote rol omdat dat de belangrijkste verzekeraar is, waarmee ze ook een soort 
infrastructuur hebben dat ze dat kunnen waarmaken. Ik wil de heer Portier van harte toezeggen dat wij 
eraan willen blijven werken om uiteindelijk toch tot een soort keuzevrijheid te komen, maar ik kan het u 
niet beloven, domweg omdat een verzekeraar daar zelf over gaat of ze hierin mee willen doen. Tot 
zover. 
De voorzitter: Dank u zeer. U heeft allemaal gezien dat de batterijen van de heer Heijkoop vannacht 
goed zijn opgeladen. De heer Van Verk gaat uw gang. 
De heer Van Verk: Twee vragen. Eén voor wat betreft de budgetten. Ik lees in de woordvoering van de 
SGP dat het één en ander gekoppeld zou worden aan budgetten die vanuit de Rijksoverheid ontvangen 
worden. Is het mogelijk om helder en duidelijk de verschillende budgetten die ontvangen worden op te 
nemen in de begroting zodat je kan zien hoeveel een gemeente ontvangen heeft voor het Sociaal 
Domein en hoeveel zij afdraagt aan de regio en hoeveel zij eventueel nog, als dat er is, ter besteding 
voor zichzelf hebben. Zou dat een mogelijkheid zijn? Dit ook in relatie tot de discussie van vorig jaar die 
wij hadden of deze bezuiniging nou wel of niet nut en noodzaak had die werd verondersteld. Dat is de 
eerste vraag. De tweede is of het mogelijk zou zijn, even los van het feit dat u terecht opmerkt dat het 
een rampzalig amendement is van de VVD, om dat als lokaal maatwerk, zoals de heer Moorman dat 
betoogde, op te nemen?  
Portefeuillehouder Heijkoop: In antwoord op de eerste vraag, het is lastig om dat in beeld te brengen. 
We hebben dat wel geprobeerd. We hebben die gesprekken ook wel gevoerd maar dat heeft ook met 
de systematiek vanuit het Rijk te maken. In het verleden waren dat doeluitkeringen. Dat konden we 
goed zien. We kunnen bijvoorbeeld ook zien dat op de WMO in het verleden, dat kunt u ook in de 
begrotingen in het verleden zien, dat er veel geld over bleef en terug ging naar de gemeenten. Nu is dat 
meer in een algemene pot gedaan en is dat veel lastiger om te herleiden. Bovendien werken we vanuit 
de regio met een soort kostenbegroting. We laten zien wat het kost en halen dan de benodigde 
middelen op. Dus dat is lastig. Over dat onderdeel beschermd wonen in de WMO, daar had u het net 
over, kan ik dat wel duidelijk aangeven omdat dat echt een specifieke doeluitkering is. Dat voeren we 
uit via de centrumgemeente Dordrecht. Daar kunnen we gewoon zien dat we een x bedrag krijgen en 
dat we daar vorig jaar voor de regio, dat is iets groter dan de Drechtsteden, twaalf miljoen overhouden 
en dat we dat terug storten naar de gemeenten. Voor die andere taak is dat lastiger. We hebben dat 
wel enigszins in beeld proberen te brengen maar dan krijg je soms ook de discussie dat gemeenten 
zeggen wij doen ook al lokaal het nodige op dat terrein, dus dat is een ingewikkelde exercitie. We 
kunnen wel zien dat naar de toekomst toe, ook door de kostenstijging in de WMO, dat wel wat uit de 
pas gaat lopen als er geen aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld. Het is voor een deel 
een technische discussie en voor een deel is het daarom ook wel moeilijk om dat inzichtelijk te maken 
omdat ik gemerkt heb dat dat tot discussies leidt van welke uitgangspunten hanteer je dan precies.  
Uw tweede punt gaat over lokaal maatwerk bij de aanpak statushouders. Dat kan niet. Dat kun je niet 
lokaal houden. Een klein schot voor de boeg waar het gaat over de governance discussie is dat, als je 
lokaal meer wilt doen, dat van de gemeenten ook echt investeren vraagt in je lokale beleidscapaciteit. 
We hebben vijftien jaar geleden met elkaar bedacht dat wij in de regio gingen samenwerken via een 
delegatie. Dat betekent ook dat je je beleidscapaciteit concentreert, bij elkaar brengt. Dat betekent dus 
ook dat er nu in de gemeenten echt onvoldoende beleidscapaciteit is om de taken die nu in de regio 
worden uitgevoerd onverkort lokaal te kunnen doen. Dat vraagt echt investeringen in je 
ambtenarenapparaat. Ook als je je op een andere manier gaat verhouden tot de Sociale Dienst vraagt 
dat ook versterking van het opdrachtgeversrol. Dus nee, dat kan niet zo maar, nog los van het feit dat 
de Impuls Statushouders heel veel regio overstijgende elementen in zich heeft die je niet zomaar in de 
lokale context kunt oppakken. Denk aan samenwerking met onderwijsorganisaties en dergelijke. 
De voorzitter: Dank u zeer. Ik zie verder voor nu geen vragen in uw richting. Dank u wel voor uw 
termijn. Dan wil ik nu kort, en wat mij betreft doen we dat gewoon zittende vanaf de plek waar we nu 
zitten, het voorzitterschap overdragen aan de heer Boudewijn, zodat ik zelf nog een aantal vragen kan 
beantwoorden.  
De heer Boudewijn: Het woord is aan portefeuillehouder Kolff. 
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Portefeuillehouder Kolff: Ik wilde beginnen met de oproep die vanuit het CDA is gedaan in mijn richting 
om namens de Drechtraad aan te dringen bij het Rijk om extra middelen voor de taken die wij 
uitvoeren. Daar heeft zojuist portefeuillehouder Heijkoop ook het nodige over gezegd, wat we daar al 
allemaal op doen. De heer Flach doet dat onder andere vanuit zijn lobbyrol. De heer Heijkoop doet dat 
vanuit de rol die hij hier vervult, verantwoordelijk voor sociale zaken, maar ook als voorzitter van de 
VNG commissie Sociaal. En we doen dat ook op tal van andere tafels, ook vanuit Dordrecht in het 
kader van de G40 waar we uiteraard onderdeel van zijn. Dus ik zie eigenlijk niet een directe aanleiding 
om dat nog extra te doen. We kunnen het eigenlijk niet genoeg doen maar laat ik u gerust stellen, het 
gebeurt op tal van tafels dat wij aandringen op voldoende middelen bij de taken die wij hebben liggen 
en die we moeten uitvoeren namens het Rijk. Dat als eerste. 
Het tweede is de Regiodeal, waar een vraag over gesteld werd door de heer Boudewijn, niet in zijn 
hoedanigheid als voorzitter maar als woordvoerder van de SGP-ChristenUnie fractie. De Regiodeal is 
natuurlijk een geweldig resultaat dat we hebben geboekt met elkaar de afgelopen maanden. Er werd 
net een oproep gedaan, volgens mij door de heer Moorman maar ook door anderen, laten we ook onze 
zegeningen tellen en de feestjes met elkaar vieren. Dit is echt wel een feestje dat gevierd mag worden. 
Daar hebben we met veel mensen de schouders onder gezet. We hebben ook een beetje onze 
bescheiden jasjes uitgedaan en we zijn naar Den Haag gestapt, we hebben daar een goede lobby 
opgezet en we hebben in de derde tranche Regiodeals samen met de regio Zwolle de hoogste 
Regiodeal van het land binnengehaald. Daar wil ik met name nog even collega Flach bij noemen die 
daar een buitengewoon goede rol in heeft vervuld en nog steeds vervult. Het is zo dat ik daar nu niet 
inhoudelijk op inga maar dat ik wel even procesmatig wil schetsen dat wij aankomende vrijdag, en dan 
heb ik het over wij als ikzelf maar ook collega Flach en mevrouw Melissant, de burgemeester van 
Gorinchem, omdat het een Regiodeal is van de Drechtsteden plus Gorinchem, onder embargo een 
persbijeenkomst organiseren waarin we de inhoud van de Regiodeal en de verdeling ervan, waar de 
laatste tijd hard aan gewerkt is, kenbaar zullen maken. Aankomende maandag wordt dat dan ook 
openbaar en zullen ook alle spelers daarover worden geïnformeerd. Dus dat is begin volgende week bij 
een ieder bekend en dat zal dan ook in Den Haag bekend worden gemaakt. In ieder geval, nogmaals, 
een resultaat waar we trots op mogen zijn. Wat mij betreft vloeit dat ook wel voort uit het feit dat we in 
ieder geval het Ruimtelijk Economisch Domein de afgelopen twee drie jaar steeds meer meervoudig 
lokaal zijn gaan doen, waarbij we echt ruimte en lucht aan elkaar hebben gegund om tot deze 
Regiodeal te komen. Een Regiodeal waar wat mij betreft de hele regio plus Gorinchem van 
meeprofiteert maar waarin echt niet precies volgens inwonersaantal en een meetlatje elke cent precies 
landt in een gemeente, maar waarin vooral gewoon projecten, de inhoud voorop staat. Inhoud die past 
bij onder andere de Groeiagenda zoals we die hebben verwoord en bij het Human Capital en 
Oeververbindingenverhaal zoals dat bij u bekend wordt verondersteld. Dat even procesmatig voor wat 
betreft die Regiodeal.  
Tot slot, zowel door de heer Van der Kruijff als door de heer Boudewijn waren er vragen over de 
governance, over hoe staat het met de modellen. Nee, het was niet de heer Van der Kruijff die dat 
vroeg, het was de heer Van Verk die dat vroeg, maar ik ga ervan uit dat de heer Van der Kruijff ook 
buitengewoon geïnteresseerd is. We hebben die ruimtelijk economische fase gehad, dat is meervoudig 
lokaal belegd. Daar zit nog wel wat af te hechten in, daar heeft de heer Verheij het ook al over gehad, 
omdat we de Gemeenschappelijke Regeling daar nog op moeten aanpassen en dus ook de middelen 
die daarvoor ter beschikking staan. Maar wat er nu nog resteert is eigenlijk het Sociaal Domein en de 
bedrijfsvoering, de zaken waar we het vandaag ook in de begroting over hebben. Dat zit in het huidige 
construct met een Drechtraad en een Drechtstedenbestuur. Zoals u weet heeft er in Dordrecht het één 
en ander plaatsgevonden met een motie die oproept om die samenwerking toch echt onder de loep te 
nemen en te moderniseren. Daar is een traject voor uitgelijnd. Dat is een traject dat primair via de 
colleges loopt, de collegeconferenties die plaatsvinden. We hebben nu twee van de drie geplande 
conferenties gehad. Vorige week vond de tweede plaats en ik mag wel zeggen dat dat een heel 
constructieve bijeenkomst is geweest onder voorzitterschap van collega Marja van Bijsterveld uit Delft, 
die dat uitstekend doet en heeft gedaan. Daar zijn we met zijn allen echt weer een stap verder 
gekomen om de samenwerking toekomstbestendig te maken, ook voor wat betreft deze onderwerpen 
die nu nog in het huidige construct zijn belegd. De bedoeling is dat we kort na de zomer, in september 
de derde collegeconferentie hebben, waarin we echt met elkaar, ik zeg het maar even, een ei leggen 
over het gewenste model waarin we ook de alternatieven in kaart hebben zodat u ook daarin 
meegenomen kunt worden en inzicht krijgt in wat de afwegingen zijn geweest. Vervolgens is het de 
taak van de zeven verschillende colleges om als eigenaren met de zeven gemeenteraden in gesprek te 
gaan. Als het goed is is dat in alle zeven gemeenteraden ook nu al gebeurd in aanloop naar de tweede 
conferentie. Bij sommigen is dat gebeurd bij het Presidium weet ik. Bij anderen is dat echt gebeurd in 
een raadsvergadering. Dat is natuurlijk ook een beetje de eigen cultuur die daarop van toepassing is. 
Mar ik weet dat alle colleges daar zaten met in ieder geval in het achterhoofd de inbreng van hun eigen 
raden. De bedoeling is wel, als we de derde collegeconferentie hebben gehad, dat we komen tot een 
gemeenschappelijk verhaal dat bij zeven raden ligt en dat we, daar hebben we het nog niet helemaal 



        concept verslag openbare vergadering Drechtraad d.d. 7 juli 2020 

pagina 25 
 

specifiek over gehad maar dat lijkt mij wel het meest logisch, na afloop van die drie collegeconferenties 
een gezamenlijke bijeenkomst beleggen, hopelijk Corona proof zeg ik daar meteen maar even bij, om 
de gemeenteraden in de volle breedte op een gelijkluidende manier te informeren in de afwegingen die 
zijn gemaakt. Wat mij betreft gaan we dan 2021 gebruiken als een implementatiejaar en gaan we vanaf 
2022 echt af van alle structuurdiscussies en gaan we met elkaar aan de slag met de inhoud op een 
manier die past bij deze tijd, bij de opgave die er ligt en die niet zozeer het construct in het zonnetje zet 
maar vooral de resultaten die we ermee boeken. Dat even voor nu, vooral een procesmatig antwoord 
op die vraag, maar dat is even het perspectief zoals het er nu ligt en de stand van zaken op dat punt. 
Daar wilde ik het bij laten.  
De heer Boudewijn: Dat is zonder interrupties gegaan. Ik geef het woord weer terug aan u als 
voorzitter. 
 
De voorzitter: Dank u zeer. Dan zijn we nu aanbeland bij de tweede termijn van de Drechtraad. Ik kijk 
rond of daar behoefte aan is. Daar zeg ik meteen wel bij dat het me goed lijkt dat we proberen om 
herhalingen van de eerste termijn te voorkomen en ons echt toe te spitsen op wat er nu nog ligt 
waarvan u denkt daar ga ik echt even een ander mee overtuigen of ik heb een nieuw inzicht dat ik mee 
wil geven. Anders zitten we hier om middernacht nog en de vraag is of dat wat oplevert.  
De heer Dekker: Mogen wij een paar minuten schorsing. 
De voorzitter: Om even ruggenspraak te houden? 
De heer Dekker: Zoiets. 
De voorzitter: Zullen we tot half tien schorsen? Dan heeft u negen minuten schorsing. Dan zien we 
elkaar om half tien.  
 
De voorzitter: Beste mensen, we gaan weer verder. Neemt u uw plaats in alstublieft. Ik heropen de 
vergadering. Welkom terug allemaal. Ik heb geconstateerd dat u buiten allemaal tot elkaar bent 
gekomen, dat is mooi, althans binnen de fracties dan. We gaan het straks zien, hoe het uitpakt. Ik ga 
gewoon een tweede termijn doen. Ik hoop, nogmaals, dat u zich niet laat verleiden om het debat van de 
eerste termijn helemaal over te doen maar zich vooral toe te spitsen op wat er nu nog ligt en op 
eventueel nieuwe inzichten die erbij komen. De eerste die ik het woord wil geven is wederom de heer 
Van der Kruijff van de CDA fractie. Gaat uw gang. 
 
De heer Van der Kruijff: Wij hoorden in de beantwoording van de portefeuillehouder een heel aantal 
dingen waar we blij mee zijn, namelijk dat ze hun best gaan doen voor de invulling van de rest van de 
taakstelling. Wij herkennen ook wel dat het een uitdaging is om daar voldoende draagvlak voor te gaan 
vinden. Dat bewijst de discussie van vanavond ook weer over de voorstellen die gedaan worden en 
waar de andere helft dan weer niks van vindt. Die vindt er wel wat van maar die vindt het niks bedoel ik 
te zeggen. We denken dat het goed is, wat gezegd is, om een realistisch meerjaren perspectief op te 
gaan stellen inclusief slimme innovatieve oplossingen zei de heer Verheij. Dat is altijd goed. Dat horen 
we overigens al heel veel jaren. Daar verwachten we ook altijd heel veel van en dat blijven we dan ook 
doen maar ik ben oprecht benieuwd wat dat gaan zijn en wat we nog niet weten. Dat even in het 
algemeen.  
Wat betreft de voorliggende amendementen en moties denken we dat het amendement van de VVD, 
hoe nobel ook het streven om de vijf miljoen dicht te willen fietsen, het blijkt alweer dat het draagvlak 
ontbreekt wat ons betreft in deze Raad en de discussie die dat geeft. Wij gaan daar in ieder geval tegen 
stemmen.  
De voorzitter: Het zijn twee amendementen van de VVD. 
De heer Van der Kruijff: Ja. Ik bedoelde het amendement waarbij extra middelen gezocht worden om 
de taakstelling van vijf miljoen voor elkaar te krijgen, laat ik die dan maar noemen.  
De voorzitter: Dat zijn er ook twee eigenlijk. 
De heer Van der Kruijff: Ja, dat zijn er twee maar voor alle twee geldt hetzelfde verhaal dat wij er 
tegen gaan stemmen. A vinden we ze nu te kort door de bocht. Ik denk dat de portefeuillehouder met 
heel veel energie en overtuiging heeft beantwoord waarom het een slecht idee is en wij kunnen ons wel 
vinden in dat antwoord. Vandaar. We willen daar ook nog wel een stapje verder in gaan. Het stuit ons 
echt wel tegen de borst hoe de VVD keer op keer de statushouders eruit pikt om daaromheen toch 
maatregelen te verzinnen die tot bezuiniging leiden. Dat kan bijna geen toeval meer zijn denk ik dan. 
Dat gebeurt niet alleen hier, dat zien we in Dordrecht ook lokaal gebeuren op andere beleidsterreinen. 
Dat vinden we geen prettig idee.  
De voorzitter: Bij interruptie, de heer Dekker. 
De heer Dekker: Ik vind het jammer dat het zo geïnterpreteerd wordt. Volgens mij hebben we in de 
eerste termijn toch redelijk duidelijk gemaakt dat het helemaal niet gaat over de statushouders. We 
hebben het over de inzet van middelen. Zoals de heer Moorman ook al aangaf heeft de Drechtraad het 
budgetrecht en daar hebben we ons op gefocust, op de budgettering. Daar worden middelen in 
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gestoken jaarlijks en daarvan hebben we gezegd dat kan ook een tandje minder, waarmee we de 
taakstelling gewoon invullen. Dat heeft niks met statushouders te maken in dit geval.  
De heer Van der Kruijff: Ik hoop dat dat werkelijk zo is. Het valt alleen op dat dat woord in het 
amendement en in de woordvoering toch steeds keer op keer terugkomt. Uiteraard gaat het om 
middelen, daar zijn we het al gauw over eens, wat je ermee probeert te bereiken. Ook in de motie die is 
ingediend, waarbij het Rijk wordt verzocht om middelen voor statushouders kostendekkend te maken, 
komt het woord weer terug. Dat kan geen toeval zijn denk ik want dat kun je voor heel veel 
beleidsterreinen vragen. Portefeuillehouder Kolff heeft ook aangegeven dat er op alle mogelijke 
manieren bij het Rijk wordt aangedrongen op extra geld. Dat wil ik geloven en ik weet ook dat dat 
gebeurt. Wij dachten dat het aardig was ook als Drechtraad dat signaal af te geven maar kijk wat u 
ermee doet, we zullen er geen motie voor gaan indienen. Ik hoorde portefeuillehouder Heijkoop zeggen 
ik interpreteer het maar zo dat dat geld gevraagd wordt voor re-integratie. Dat is natuurlijk een aardige 
sympathieke draai die hij maakt maar dat staat niet in het dictum van de motie. Daar staat gewoon 
weer het woord statushouders. Als CDA willen we daar niet mee geassocieerd worden. Ik hoop 
inderdaad dat portefeuillehouder Heijkoop zijn best gaat doen voor extra middelen maar deze motie 
gaan we om die reden niet steunen.  
Wat betreft het amendement van de SP om ook te kijken naar andere beleidsterreinen, bijvoorbeeld 
communicatie of staven of de regiogriffie, ik heb het zelf ook genoemd bij een interruptie in de eerste 
termijn om ook breder te kijken. Wij vinden het ook zeker goed als hiernaar gekeken gaat worden maar 
om het nu al te besluiten vinden we nu een stapje te ver gaan. Laten we dat in de afweging dit najaar, 
wanneer dat ook moge zijn, de heer Moorman, nog eens op een rijtje zetten en meewegen. Dank u wel. 
De voorzitter: Dank u wel. De volgende die ik het woord wil geven in tweede termijn is de heer Van 
Verk namens de PvdA. 
 
De heer Van Verk: Ik zou me bijna naadloos kunnen aansluiten bij de woorden van de heer Van der 
Kruijff voor wat betreft het amendement van de VVD. Ik zou eraan toe willen voegen dat klaarblijkelijk 
bij de VVD de verkiezingskoorts al aan het oplopen is want zij proberen op deze manier rechts van de 
PVV en Forum voor Democratie te positioneren, wat ik jammer vind want ik ken de VVD ook als een 
partij met een hart voor mensen die kwetsbaar zijn. Maar klaarblijkelijk zijn ze dat even kwijt onder druk 
van de rechtervleugel in de Kamer. Dat is jammer. 
Voor wat betreft de oproep aan het Rijk heeft u al terecht vastgesteld dat u het vuur uit de sloffen loopt 
samen met de andere collegeleden om meer geld te genereren. We hebben de afloop van het debat 
gezien afgelopen donderdag in de Kamer, waar de minister ijzig blijft volhouden dat er voorlopig geen 
extra geld komt. Er wordt een onderzoek gedaan en in het najaar komt daar uitsluitsel over. Dat is 
uiteindelijk een Kabinet waar de VVD ook deel van uitmaakt. Ik zou de VVD sterk willen aanraden hun 
eigen fractie in de Kamer te bewerken zodat daar misschien ook beweging komt. Daarmee is dus 
duidelijk dat wij de moties en amendementen van de VVD niet steunen. 
Voor wat betreft de motie van de SP voor wat betreft het onderzoek naar andere aanbieders, dat willen 
wij ondersteunen maar tegelijkertijd achten wij de kans klein, zoals de heer Heijkoop al aangaf, dat daar 
enig resultaat uit komt. Sterker, het zou zelfs kunnen zijn dat VGZ ook nog gaat afhaken, wat we niet 
mogen hopen.  
Ik wil ook nog even kort ingaan op de woordvoering van GroenLinks die ik net even heb zitten scannen, 
waarbij bij mij de gedachte is dat de Groeiagenda een beetje wordt losgelaten. Er wordt gesteld dat er 
moet worden gebouwd naar behoefte en aan het eind van hun betoog staat een reeks van vragen die 
het beeld versterken alsof we afscheid moeten nemen van de Groeiagenda. Laat nu eens duidelijk zijn 
dat de Groeiagenda uitermate belangrijk is in zijn uitvoering, juist om alle voorzieningen op peil te 
houden. Juist ook om de voorzieningen in het Sociaal Domein op peil te houden. Laten we daar geen 
afstand van nemen maar laten we daar met gezwinde spoed werk van maken. Van de week zag ik de 
Britse premier achter een bord staan Build build build, oftewel bouwen bouwen bouwen. Een motto dat 
ik dit bestuur ook zou willen meegeven. Ik hoop dat we in september in de rapportage te horen krijgen 
dat er nu inderdaad vaart wordt gemaakt met de Groeiagenda zodat we in de loop van de tijd weer in 
gezonde financiële omstandigheden komen. Dat was het. 
De voorzitter: Dank u zeer. De volgende is mevrouw Kruger van GroenLinks. 
 
Mevrouw Kruger: Dan kan ik meteen even ingaan op wat de heer Van Verk roept over bouwen bouwen 
bouwen en dat wij als GroenLinks de Groeiagenda zouden verlaten. Hij probeert het iedere keer weer, 
ieder jaar. Het is echt fantastisch. Allereerst wil ik zeggen dat ik de heer Heijkoop wil bedanken voor 
zijn boeiende en felle betoog. Misschien fel maar het is wel rechtstreeks uit zijn hart. Ik vind dat het de 
visie die wij als GroenLinks hebben verwoordt over wat het effect kan zijn op bezuinigingen. In onze 
ingestuurde woordvoering hebben we duidelijk aangegeven dat niemand goede zorg ontzegd moet 
worden. Als je er dan bepaalde bijdragen vanaf haalt kan het wel eens zo zijn dat mensen zorg gaan 
mijden, waardoor mensen ook weer ongezonder worden. De schulden nemen toe en er is afname van 
zelfvertrouwen enzovoort enzovoort. Daar zit niemand op te wachten. We sluiten ons dan ook aan bij 
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wat de heer Van der Kruijff aangeeft over het meerjaren perspectief. Fantastisch als daar inderdaad 
wat andere ideeën over komen hoe we dat gaan invullen. Wij kijken daar ook reikhalzend naar uit.  
De VVD heeft zijn portie wel even gehad, waar we overigens helemaal achter staan, over het geval 
statushouders. Maar wij waren ook wel een beetje blij met de VVD die belang hecht aan onderhoud van 
het groen. Jammer dat dat in één adem genoemd wordt met de wegen en zo maar het wordt in ieder 
geval wel genoemd. Daar mag niet op bezuinigd worden. Zeker met de klimaatadaptatie is dat wel van 
groot belang. Meer groen en blauw. Hier kan wat ons betreft niet genoeg vaart en daadkracht bij 
gebruikt worden.  
Dan is er niet meer over gesproken maar het is wel verschillende keren genoemd, de Groeiagenda. Ja, 
de heer Van Verk, daar kom ik. Wij verlaten zeker niet de Groeiagenda, alleen op de manier die u 
noemt bouwen bouwen bouwen. Ja bouwen bouwen bouwen maar voor wie en hoe? Bouwen naar 
behoefte. Dat wil zeggen ook voor mensen met geld, dus dure woningen, maar er moet vooral ook 
gekeken worden naar de grootte van woningen, daar hebben we het ook wel eens  over gehad, voor 
jongeren, voor mensen die alleen komen te staan. Bouwen bouwen bouwen, betekent dit dan groeien 
groeien groeien? Is dat het mantra van deze eeuw, groeien in aantallen, meer meer meer? We 
vergeten te kijken naar de groei van de leefbaarheid, de groei van gelijkwaardigheid en de groei van 
mogelijkheden. Willen we het oude nog steeds of wordt het eens hoog tijd om een gezonde discussie te 
voeren en te kiezen voor kwaliteit in plaats van alleen maar voor kwantiteit? Gaan we de gemeenten 
verduurzamen en vergroenen? Gaan we voor gezonder voedsel en een korte keten? Wordt de 
cultuursector de belangrijke component bij leefbaarheid? Economie en onderwijs meer betrekken bij de 
belangrijke ontwikkelingen waar we voor staan? En ja, de heer Van Verk, dan gaan we ook groeien 
alleen niet op de manier van bouwen bouwen bouwen in aantallen.  
De voorzitter: Dank. De heer Van Verk reageert er niet op. We hebben het even toegestaan, het is een 
beetje buiten de orde maar prima zo, helemaal goed. Dan gaan we naar mevrouw Van Es namens 
D66, VSP en Philippo, die er niet is. 
 
Mevrouw Van Es: Die er niet is, maar hij wordt wel genoemd. 
De voorzitter: Genoemd en gemist. 
Mevrouw Van Es: Absoluut. We beperken ons in tweede termijn tot de amendementen en moties die er 
liggen, om daar iets over te zeggen. 
Wat betreft het amendement en de motie over statushouders van de VVD, die hebben al behoorlijk wat 
kritiek gekregen en terecht wat ons betreft. We zijn wel benieuwd of die inhoudelijke kritiek ook gedeeld 
wordt door de portefeuillehouder. Hij heeft wel iets gezegd over het dictum en over wat bezuinigingen 
inhoudelijk zouden doen maar niet over wat hij vindt van het er zo uitlichten van statushouders. Daar 
zijn we ook wel benieuwd naar.  
Wat betreft het SP amendement, ik vermoed tenminste dat dat nog steeds gehandhaafd is, vinden wij 
niet dat er op dit moment vooruitgelopen moet worden op de invulling van de rest van de taakstelling. 
Wij zijn gerustgesteld met de woorden van portefeuillehouder Verheij dat die ingevuld gaat worden en 
dat er in december op teruggekomen gaat worden. Het is jammer dat dat niet voor de lokale 
begrotingen is maar het is wel fijn om te horen dat de portefeuillehouders lokaal daar rekening mee 
houden en daar in hun begroting ook ruimte voor zien. Wat dat betreft gaan wij ervan uit dat de 
suggesties die hier zijn genoemd, waaronder die in het amendement van de SP, wel worden 
meegenomen in die verdere afwegingen. Wij zien dat dan tegemoet in december. 
Verder gaan wij er wel van uit, en dat is ook eigenlijk al toegezegd, dat het vragen om extra middelen 
bij het Rijk, onder andere voor re-integratie, op alle mogelijke manieren waar dat kan zal worden 
gedaan. Het kan natuurlijk niet zo zijn dat er steeds meer taken naar de lokale gemeenten zijn 
gekomen, waar wij dan een deel van regionaal uitvoeren, en dat daar niet voldoende geld bij is. Dat 
moet het Rijk wel te pas en te onpas wat ons betreft vernemen. Dat was het. Volgens mij heb ik alles 
dat nog ingediend wordt behandeld.  
De voorzitter: Dank u zeer. We gaan straks nog even naar portefeuillehouder Heijkoop om te kijken of 
hij zijn reactie nog wat meer kan verduidelijken maar bij de firma Duracel waren de batterijen al bijna 
uitverkocht, dus we kijken of het nog duidelijker kan. Dan gaan we naar de SGP-ChristenUnie fractie. 
De heer Boudewijn gaat uw gang. 
 
De heer Boudewijn: Dank aan de portefeuillehouders voor de beantwoording. Wij zijn blij met de drie 
acties die portefeuillehouder Verheij noemde. Die liggen ook wel in het verlengde van onze oproep tot 
de kader stelling. Dat zat wat eerder in onze bijdrage dan de reactie van het DSB die zij op de 
zienswijze zagen dus dat heeft elkaar wat gepasseerd maar sluit mooi aan. Wat ons betreft nog wel 
een accent. De indruk is wel dat het DSB met name naar de financiële kaders kijkt. Wat ons betreft 
mogen de inhoudelijke kaders daar ook wel aandacht krijgen, wat ons betreft ook in termen van 
zelfredzaamheid op de vlakken van zorg, inkomen en werk. Dat is wat ons betreft ook wel een rode 
draad in de discussie vandaag. Blij dat het DSB die stap voorwaarts zet. Dat is ook nodig. De 
portefeuillehouder noemde het een complexe puzzel. Dat is het naar onze mening ook wel maar wij 
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willen wel een oproep doen om toch vaart te maken. Het loopt al lang. We zijn nu ongeveer een jaar 
onderweg na de taakstelling als opdracht. Wij begrijpen dat het tijd kost om draagvlak te creëren want 
draagvlak is belangrijk. Maar wat ons betreft bekruipt ons het gevoel dat we er te lang mee bezig zijn 
dus wel de oproep om echt vaart te maken zodat we niet achter de feiten aan gaan lopen. We hebben 
het over bezuinigingen maar in feite denk ik dat het beter is om te spreken over het in de hand houden 
van oplopende kosten. We zijn in feite volgens mij vooral bezig om te kijken hoe we de kosten in de 
hand kunnen houden en daarom zullen we de motie van de VVD over de oproep aan het Rijk ook 
steunen. Dat is volgens mij ook in het verlengde van wat de heer Kolff aangaf. Dat wordt op diverse 
plekken gedaan. Misschien dat die motie niet nodig is aan de ene kant maar aan de andere kant 
kunnen we het volgens mij niet genoeg benadrukken dat ook voor de taken die we krijgen als regio en 
gemeenten het Rijk meebeweegt, zeker qua financiële middelen.  
Naar aanleiding van de interrupties in eerste termijn bekroop mij wat het gevoel, en onze fractie ook 
wel, dat we in wat verschillende werkelijkheden leven. Het is ook een spanningsveld. De balans zoeken 
tussen aan de ene kant mensen en aan de andere kant middelen. Wat ons betreft zijn ze beide 
belangrijk. Zeker als ik het over mensen heb denken wij als fractie met name aan de zwakkeren in de 
samenleving, mensen die het niet zelf redden en hulp nodig hebben. Maar aan de andere kant, 
zelfredzaamheid noemde ik in het begin, samen redzaamheid is nog een tussenvorm en dan komt wat 
ons betreft de overheid om de hoek kijken. Daar mag wat ons betreft best mee gewerkt worden wat dat 
betreft.  
Nog een aandachtspunt. Er zijn al wat ideeën genoemd. Wij vragen ons af of we met de eigen bijdrage 
nog wat mogelijkheden hebben. We hebben daar de afgelopen tijd al verschillende bewegingen in 
gemaakt. Voor een deel zijn we in de inkomensafhankelijke bijdrage voor de WMO overruled wat dat 
betreft. Onze vraag is kijk ook naar de eigen bijdrage, of daar nog wat mee te doen is. Wat ons betreft, 
iemand die zorg nodig heeft en in zekere zin tot de zwakkeren in de samenleving behoort maar die wel 
financieel daadkrachtig is, daar mag wat ons betreft ook best wat financieel tegenover staan. Dat is ook 
de balans.  
Een punt dat portefeuillehouder Heijkoop ook noemde is denk ik terecht. We hebben in de afgelopen 
jaren in het Sociaal Domein ook geld overgehouden. Een voorbeeld dat de heer Heijkoop noemde is de 
beschermde woonvorm, waar geld overblijft. Wat ons betreft zou daar best een kader aan gekoppeld 
kunnen worden, als we geld overhouden in het Sociaal Domein, dat zo’n kader wel beschikbaar blijft, 
eventueel in andere delen van het Sociaal Domein. Ik denk dat we zo, al discussiërend, best op een 
aantal kaders uitkomen.  
Dan over de zienswijzen, dat was in de interruptie in de eerste termijn ook al het punt en daar worstel ik 
wel wat mee. Daar lees ik toch wel een oproep van alle gemeenten in van houd de kosten in de hand. 
Dan vind ik het wel moeilijk dat we hier de discussie hebben over de inhoud en de indruk wekken dat 
we alles willen blijven doen en het feit dat we niet voldoende middelen hebben wat negeren. Dat vind ik 
best een spagaatsituatie wat dat betreft. Ik moet ook eerlijk bekennen dat mij dan ook wel wat het 
gevoel bekruipt dat misschien ons model daar ook niet in helpt wat dat betreft want we zijn op 
verschillende tafels aan het discussiëren met verschillende bevoegdheden. Dat loopt hier ook wel wat 
doorheen. Gemeenten die in een bepaalde richting sturen, wat we als Drechtraad toch een beetje 
willen negeren en naast ons neer leggen.  
De voorzitter: Bij interruptie, mevrouw Kruger. 
Mevrouw Kruger: U noemt het dat we het hier negeren, dat we geld niet belangrijk zouden vinden en 
dat we alleen over de inhoud zouden gaan, maar u noemt juist hele mooie dingen in plaats van 
bezuinigen, hoe houden we het geld in de hand. We hebben het net al gehad over ombuigingen om te 
kijken hoe we dingen anders kunnen aanvliegen. Ik ben er heilig van overtuigd, ik zit ook in diezelfde 
zorg, dat dingen echt anders kunnen en tot besparingen zullen leiden waardoor we eigenlijk bijna 
vanzelfsprekend aan de taakstelling komen. Dus we houden wel degelijk die financiën ook in de gaten 
maar we moeten vooral die inhoud niet vergeten.  
De heer Boudewijn: Ik ben blij dat mevrouw Kruger en ik toch wat meer op één lijn kwamen bij de 
interrupties in de eerste termijn dus ik denk we elkaar wel naderen wat dat betreft.  
De voorzitter: Hier ontstaat echt iets moois. 
De heer Boudewijn: Ja, zeker weten. Heel mooi als we allemaal hetzelfde doel voor ogen hebben.  
Ik kom bij de amendementen en de moties. Motie VVD heb ik al genoemd. De twee amendementen 
zullen wij niet steunen, waarbij ik wel het accent wil leggen dat wij daarin niet zozeer naar het 
onderwerp kijken maar het wel waarderen dat de VVD, al is het misschien financieel gedreven, wel 
meedenkt over hoe we uiteindelijk de kosten in de hand kunnen houden. Dat vind ik wel een positieve 
annotatie. Dat mag daar ook wel eens bij gezegd worden.  
De motie van de SP zullen wij niet ondersteunen en het amendement ook niet, ook vanuit de 
governance structuur. Ik wil bij de reactie van de heer Heijkoop op het amendement ook nog wel even 
noemen dat ik denk dat het goed is als we maatschappelijke effecten beter voor het voetlicht brengen, 
wat een interventie uiteindelijk ook oplevert. Ik heb een gepassioneerde portefeuillehouder gezien maar 
ik denk dat er soms meer zichtbaar te maken is wat er in het Sociaal Domein gebeurt en wat daar het 
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effect van is. Dat mag best zichtbaar zijn. Ik denk ook in de ombuigingen of creatieve ideeën die we 
hebben. Laten we kijken wat het doet voor de mensen waar we uiteindelijk de zorg voor moeten 
leveren.  
Ik kom tot een afronding. Er gebeurt veel in de regionale samenwerkingen. Het zal duidelijk zijn dat we 
ook vanavond weer voor veel uitdagingen staan. Covid 19 is vanavond nog niet zoveel genoemd maar 
dat stelt ons ook wel voor een aantal uitdagingen. Onze inwoners vragen wat ons betreft om een 
daadkrachtig maar ook rechtvaardig bestuur vanuit menselijkheid en zullen ook zeker meegenomen 
moeten worden in de keuzes die we met elkaar moeten maken. Laten we vooral onze energie richten 
op de inhoud van de samenwerking. Hoe je de samenwerking in de regio ook beoordeelt en wat je er 
ook van vindt, er wordt heel veel werk in de Drechtsteden verzet. Dat mogen we ook wel eens met 
elkaar delen. Ook door de SDD en andere organisatieonderdelen. Daarvoor willen we als fractie 
iedereen hartelijk dank zeggen en ieder Gods zegen toewensen in het komende jaar. Dank u wel. 
De voorzitter: Dank u hartelijk. Nog een interruptie van de kant van de heer Portier. Gaat uw gang. 
De heer Portier: Ik begrijp dat de motie niet gesteund wordt op het gebied van de ziektekosten maar ik 
mis enige motivatie waarom niet. Het zou fijn zijn als u daar minimaal één regeltje aan zou wijden, wat 
het argument is om het niet te steunen.  
De heer Boudewijn: Dat wil ik graag en ik zal het iets anders doen dan de portefeuillehouder heeft 
gedaan. Wij denken dat de mogelijkheden hierin goed zijn onderzocht. Wij zien niet dat hier met 
nadelige effecten nog wat te halen valt. Ik denk dat we vooral ook in ogenschouw moeten nemen dat 
we daar als overheid ook maar beperkt invloed op hebben. We zijn toch wel overgeleverd aan de 
commerciële zorgverzekeraars, wat zij wel willen en niet willen. Ik denk dat we nog blij mogen zijn dat 
er nog een zorgverzekeraar is die dat nog wil doen want dit kost zorgverzekeraars veel geld.  
De voorzitter: Dank u zeer. Dan gaan we naar de heer Dekker namens de VVD. 
 
De heer Dekker: Ik heb gelukkig geen koorts en ook geen verkiezingskoorts want dan had ik hier 
vanavond niet gezeten. Sinds november vorig jaar heeft u als DSB de tijd gehad om de door de 
Drechtraad gevraagde taakstelling geheel in te vullen. Dat heeft u niet gedaan, ondanks de zienswijzen 
van gemeenten die toch vrij helder waren. Dat blijven wij helaas uitermate teleurstellend vinden. De 
stelligheid die de portefeuillehouder aannam in het ontkrachten van onze amendementen hadden we 
liever gezien in een goede invulling van de taakstelling, nodig voor onze gemeentelijke begrotingen. 
Deze hebben we er allemaal ternauwernood doorheen weten te krijgen. Het lijkt te veel op 
vooruitschuiven. Nu ook weer naar de decembermaand. Dat vinden wij jammer. Dat was de reden voor 
de VVD om met concrete voorstellen te komen. De VVD is tenslotte voor doen en dat verwachten we 
van u ook. De portefeuillehouder geeft aan dat het amendement taakstelling met betrekking tot de 
Impuls Statushouders financieel desastreus zou uitwerken. Ik zie daarvan graag concrete gegevens 
tegemoet en een onderbouwing van zijn stelling. Voor nu handhaven wij de amendementen, al is het 
maar een signaal richting het DSB. Maar als u in december met betere en gedragen voorstellen komt 
dan zullen wij dat uiteraard toejuichen.  
De voorzitter: Dank u zeer. Dan gaan we nog naar de heer Portier voor een tweede termijn, als daar 
behoefte aan is. U krijgt een dubbele microfoon aangereikt.  
 
De heer Portier: Om te beginnen even een paar opmerkingen over de motie. De heer Heijkoop heeft 
gezegd we zijn blij dat er in ieder geval een verzekeraar is die dit nog aanbiedt. Ik constateer wel dat er 
in onze regio ook gemeenten zijn die wel een keuze aanbieden of die met een verzekeraar werken, 
beide komt voor, die een restitutiepolis aanbieden. Ik begrijp dat het niet voor alle verzekeraars 
aantrekkelijk is om een klantenbestand aan te nemen waar vaak hoge zorgkosten in zitten, met name 
in de nul procent risico die aangeboden wordt, de duurste variant van de verzekering. Er bestaat wel 
zoiets als een risico verevening, wat betekent dat verzekeraars die een relatief ongezond publiek 
hebben geld krijgen vanwege dat extra risico dat ze lopen. Dus we hoeven ook niet helemaal te vrezen 
dat ze totaal armlastig worden want als ze er geen geld aan zouden verdienen zouden ze het niet 
aanbieden.  
Dan even over ons amendement. Vanuit het DSB werd gesteld let even goed op, er is twee komma zes 
miljoen opgenomen voor de Groeiagenda maar dat zit eigenlijk al bij de gemeente Dordrecht dus het 
gaat uit de begroting. Ons amendement is niet perse gerelateerd aan de Groeiagenda. De opmerking 
over die twee komma zes miljoen staat op pagina drie van de begroting, maar op pagina zevenenvijftig 
van de begroting zien we, dat is ook waar we op gereageerd hebben, dat toch nog zes komma één 
miljoen voor het bestuur wordt uitgetrokken. Wat trouwens ook opvalt op die pagina is dat er maar liefst 
drieënzeventig komma drie miljoen gaat zitten in de overhead, wat betekent dat de overheadkosten in 
onze regio op eenentwintig komma zeven procent van de begroting liggen. Dus als eerder gesteld 
wordt deze avond dat alle randen overal van afgesneden zijn dan plaats ik daar toch wel een klein 
vraagtekentje bij.  
De heer Boudewijn: Ter interruptie, ik denk dat we voorzichtig moeten zijn om getallen zonder 
achtergrond te noemen want in het bedrag dat de heer Portier noemt zit iets meer dan alleen de 
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overhead. Ik denk dat we het wat zuiverder moeten doen als we dit soort getallen noemen. Er zit ook 
een stuk bedrijfsvoering in voor de zeven gemeenten.  
De heer Portier: Er staat ook een bedrag van dertien komma zes miljoen voor bedrijfsvoering op die 
pagina zevenenvijftig. Maar één van de problemen die ik nog heb met de begroting is dat je in een 
begroting in ieder geval een lijst van inkomsten en uitgaven verwacht. Dat zie je enigszins terug bij het 
onderdeel bij de Sociale Dienst waar gezegd wordt dit zijn de verschillende taakvelden. Dit zijn de 
bedragen die daarheen gaan, per taakveld wat de apparaatskosten zijn en wat er naar de inhoud gaat. 
Bij alle andere onderdelen mis ik dat. Als ik bijvoorbeeld ga kijken naar het SCD hoofdstuk mis ik een 
heleboel management speak, hoe er aan de branding van de medewerkers gewerkt wordt, maar ik zie 
heel weinig cijfers over hoeveel geld we uitgeven aan ict, hoeveel geld we uitgeven aan personeel. Er 
staan eigenlijk heel weinig cijfers in de begroting die je in een begroting zou verwachten. Dat maakt 
misschien sommige dingen, zeg ik ook tegen de heer Boudewijn, een beetje onduidelijk. Ik zou dat 
graag, ook als we straks in het najaar gaan kijken naar verdere invulling van bezuinigingen en 
taakstelling, dit soort zaken beter op een rijtje gezet willen hebben. Waar geven we nou eigenlijk ons 
geld aan uit en kan er daadwerkelijk niet wat meer af van bestuur? Dank u wel. 
De voorzitter: Dank u zeer. Dan kom ik tenslotte uit bij de heer Moorman namens de SLP. Ik hoor net 
van de griffier dat u misschien te lang gesproken heeft in uw eerste termijn, dan is de batterij op. Nee 
hoor, dat is een grapje. Gaat u verder. 
 
De heer Moorman: Ik kan alle grapjes waarderen, dat is het probleem niet. Ik zou eigenlijk zo aan 
kunnen sluiten bij de woordvoering van de heer Boudewijn. Dat brengt mij ook bij wat u wel eens zegt 
houdt u het dan kort want dat hoeft u niet te herhalen. Dat zal ik dan ook niet doen. De kern van ons 
betoog zat hem wel in de zienswijzen van de gemeenten en het budgetrecht. Die blijft gewoon nog 
steeds heel erg belangrijk. Als we simpel kijken naar waarvoor we het doen en met wie we het doen 
dan zijn wij als gemeenten de eigenaar. En die eigenaar moet daar duidelijk over gaan. Zorgen had de 
portefeuillehouder en zorgen, dat vond ik een mooie inleiding, moet je doen. En dat zorgen, vinden wij 
ook, had al gedaan moeten zijn. We wachten al langer, die opmerking is al eerder gemaakt. Wat wij 
verwachten is het proces tijd gerelateerd te zien. September is genoemd als beginmoment en 
december als moment dat wij de cijfers gaan zien. Dat is eigenlijk voor de gemeenten te laat want dan 
is de begroting al geweest. Maar dat is wat u zegt en daar kunnen wij dan in kiezen of we de begroting 
als kennisgeving aannemen omdat we daar lokaal dan niet zoveel mee kunnen. We hadden ietwat 
meer kaders verwacht. We hadden ietwat meer actie verwacht. Maar vaart maken zei de heer 
Boudewijn en dat vinden we nog steeds. De relatie met de provincie is hierin belangrijk want die is 
degene die in het kader van de BBV ook de gemeenten beoordeelt. Maar de relatie met de gemeenten 
is ook in het kader van bouwen de afspraak die wij wel gemaakt hebben in het Sociaal Economisch 
Domein. Dan is het fijn om te horen dat u op verschillende tafels aandringt op geld en dat u daar bezig 
bent en met de lobby, u heeft de heer Flach genoemd en die zien we dat met verve doen. Ik zie ook de 
heer Heijkoop met verve zijn product verkopen. Inhoudelijk kunnen we een discussie over een etnische 
groep aangaan. Die wil ik hier niet aangaan want dat is niet kies. Maar het is wel het stukje dat mij 
brengt bij de amenderingen van de VVD en de motie die wij van harte ondersteunen omdat wij dat 
eerder ook hebben ingebracht. De discussie verder voeren heeft geen zin omdat wij allemaal 
nadrukkelijk hebben uitgesproken wat we ervan vinden. Maar we vinden wel dat het DSB in die relatie 
op de tafels vaart moet maken, meer aan moet blijven dringen en eigenlijk het lef hebben om die 
beleidsvrijheid, waar de heer Heijkoop het over had, te vinden zodat wij hier een mooie regio kunnen 
maken. Of het nou de Regiodeal is met de losse samenwerking die wij wel als één geheel uitstralen of 
dat we welke vorm dan ook kiezen. U heeft gezegd 2021 en daar houd ik u aan. Dan gaan we daar 
verder op in.  
De voorzitter: Ja, zo is het. Dan hebben we de tweede termijn van de Drechtraad gehad. Dan kijk ik 
even in de richting van de heer Verheij, of hij nog nieuwe punten heeft waar hij op wil reageren. Kort 
begrijp ik, dat is fijn. 
 
Portefeuillehouder Verheij: Deze batterij doet het nog wel. Nog even kort in aanvulling op mijn collega 
Heijkoop als het gaat over de financiële positie, ik zeg het even in de richting van de heer Van Verk. 
Wat zijn de inkomsten per domein en de uitgaven. Dat is ook onderdeel van het financieel kader dat wij 
gemaakt hebben en wat ook uw kant op komt. Dan kom je inderdaad snel in de discussie terecht van 
op het ene domein houden we veel geld over, kunnen we dat niet vasthouden zegt de heer Boudewijn 
dan terecht. Dan moeten we ook naar een ander domein kijken waar we geld tekort komen of dat dan 
nog wel kan. Je kunt wel proberen de overschotten vast te houden maar als je het aan de andere kant 
al kwijt bent moet je naar het totale plaatje kijken, zowel naar de jeugd, als de taken van de SDD als 
naar lokale taken in het Sociaal Domein. Dat hebben we juist in het kader van die financiële exercitie 
ook gedaan. We hebben een soort financiële monitor gemaakt met elkaar waarin zowel inkomsten als 
uitgaven op al die drie vlakken geprobeerd wordt samen te brengen zodat u het totale plaatje kunt zien. 
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Dan kunt u natuurlijk altijd zeggen daar mag wel wat meer naartoe en daar kan wel wat minder naartoe 
maar dat is juist het goede gesprek dat we met elkaar moeten hebben. 
In aanvulling op de heer Boudewijn, daarin ben ik waarschijnlijk niet duidelijk genoeg geweest, is dat 
het inderdaad én over inhoud én over financiën gaat. Aan de ene kant wat kunnen gemeenten betalen 
en hoe zit dat met die inkomsten en uitgaven, maar tegelijkertijd wel degelijk een soort inhoudelijke 
kadernota waar ook de uitgangspunten en de beleidskeuzes in terechtkomen. Die zullen we in een 
bepaald evenwicht moeten brengen.  
Dan heb ik nog een vraag vergeten te beantwoorden in de richting van mevrouw Kruger. In haar 
bijdrage stond nog iets over de WOZ en de toegenomen bezwaren. Dat is over het algemeen, en dat is 
maar goed ook, een saai onderwerp, maar het is wel een onderwerp waar ten onrechte veel geld aan 
wordt uitgegeven en wat we liever niet uitgeven, zeg ik nog maar even. De bezwaren zijn inderdaad 
flink toegenomen. De oorzaak, dat zien we landelijk, zijn de beroepsbezwaarmakers. Dat zijn no cure 
no pay bureaus die het niet zozeer doen om onze inwoners te helpen op het indienen, iedereen heeft 
daar natuurlijk recht op, van een bezwaar maar het doen als business om proceskosten te vangen. Dus 
als wij dan de aanslag met drie Euro verlagen omdat de WOZ waarde met een paar duizend Euro 
daalt, ontvangt zo’n bureau zevenhonderd Euro proceskostenvergoeding. Inmiddels wordt de helft van 
de bezwaren die worden ingediend door dit soort bureaus ingediend. Die zijn toch een beetje 
onparlementair ons systeem aan het ontregelen en heel veel geld aan het opstrijken in de 
bezwaarmakerij waar de inwoners niet zo heel veel aan hebben. Dat is precies de achtergrond waarom 
u daar steeds meer kosten en steeds meer geld naartoe ziet gaan. Daar loopt ook landelijk een lobby 
op. Er is ook landelijk een onderzoek of dit niet uit de hand loopt, mede omdat ook de Rijksoverheid 
getroffen wordt. Ook bij auto’s die geïmporteerd worden, daar kun je ook bezwaar tegen indienen 
vanwege de waardebepaling. Ook daar wordt grif door dit soort bureaus op ingesprongen. Als we 
ergens geld ten onrechte uitgeven zou ik zeggen, is het aan dit soort business.  
De voorzitter: Misschien dat de Raad van het Openbaar Bestuur daar nog eens naar kan kijken.  
Mevrouw Kruger: Ik geloof direct dat dat één van de oorzaken is maar we hebben ook verschillende 
mails gekregen van mensen die in dezelfde huizen wonen in dezelfde straat en toch verschillende WOZ 
waardes hadden. Dat lag er echt niet aan dat de ene wel zonnepanelen had en de andere niet. Die 
worden trouwens nog niet belast. Daar was echt geen onderscheid. Er wordt echt heel slordig 
omgegaan met de WOZ bepalingen. Daarom hebben wij ook gevraagd hoe dat zit. Wat u noemt zal de 
ene oorzaak zijn maar ook het andere. Belastingdiensten en zo staan op dit moment helemaal niet zo 
gunstig bij het publiek bekend dus wij dachten dat daar mogelijk fouten gemaakt kunnen worden.  
Portefeuillehouder Verheij: Waar gewerkt wordt vallen spaanders, worden fouten gemaakt.  
Mevrouw Kruger: Maar dit zijn wel hele grote spaanders. 
Portefeuillehouder Verheij: Ik zou willen pleiten voor onze GBD. Het beste advies dat ik voor uw buren 
waar u dit van hoort zou kunnen geven is bel de GBD op, bel de Belastingdienst op. Dan gaan ze het u 
of uw buren of de mensen namens wie u spreekt keurig uitleggen. Zij doen ook heel veel inspanning 
om informeel, nog voordat de formele aanslag op de mat valt, om dat te voorkomen en om mensen te 
informeren hoe het is opgebouwd. Is het onduidelijk bel ons, we komen langs, we leggen het uit. Is het 
ten onrechte dan passen we het aan. Ik zou alle inwoners van de Drechtsteden die dit op de één of 
andere manier horen willen oproepen maak zelf bezwaar als het ten onrechte is en ga niet via dit soort 
bureaus die onze overheid en dus ook onze inwoners heel veel geld kosten bezwaar maken. Je denkt 
no cure no pay dus je hoeft niks te betalen als het niks oplevert, maar het kost wel geld als het niks 
oplevert want dan ben je proceskosten in een aantal gevallen kwijt, wat ons met zijn allen tonnen kost 
en dat is zuur geld, kan ik je vertellen. 
De voorzitter: Dank u wel. Dan nog de heer Heijkoop. Er is in ieder geval een vraag gesteld vanuit de 
kant van mevrouw Van Es. 
 
Portefeuillehouder Heijkoop: Ik heb enkele vragen genoteerd. Mevrouw Van Es van D66 vraagt 
eigenlijk zoem nog eens even in op die motie en geef dan echt aan wat u van de inhoud van die motie 
vindt en niet zozeer de oproep die erachter weggaat. Ik geloof dat het de heer Van Verk was die het 
pleidooi aangaf om extra middelen bij het Rijk. Zo heb ik hem een beetje geïnterpreteerd. En ook voor 
extra re-integratiemiddelen vanuit de Participatiewet. Als ik de motie lees klopt hij op heel veel 
onderdelen niet, ook waar het gaat over de rol van statushouders in het Buigbudget. Dat weet ik goed 
omdat we daar in 2018 met het Rijk over gesproken hebben. Dat zit ook goed in het verdeelmodel. 
Ergo, wij hebben een tekort op Buig, op Bijstand in deze regio, maar dat wordt niet veroorzaakt door de 
statushouders. Dat heeft met andere technische elementen in het verdeelmodel te maken dus in die zin 
klopt hij dus ook echt niet. Ik zou deze motie willen ontraden want als je naar het dictum kijkt, puur naar 
het dictum, dan gaat het juist wel over die statushouders. Dus u geeft terecht aan dat dat niet goed is. 
Dat is gewoon onjuist probeer ik te zeggen. Niet alleen moreel maar het is ook feitelijk onjuist.  
De heer Dekker: Ik sta nu wel even verbaasd want u heeft zich toch goed kunnen voorbereiden op de 
motie en de dingen die we van tevoren allemaal hebben ingeleverd en u zei die kunnen we zo steunen 
en dat is opeens omgeslagen naar het is onjuist en niet recht doen aan. Er zullen misschien dingen in 
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staan die niet helemaal kloppen wat niet helemaal zo is maar de essentie blijft overeind en het verbaast 
mij, laat ik het zo zeggen.  
Portefeuillehouder Heijkoop: Als de essentie is pleit voor meer re-integratiemiddelen om kwetsbare 
groepen, waaronder statushouders, aan het werk te helpen dan delen wij die vanuit het DSB. U heeft 
absoluut gelijk dat ik vooral naar de strekking van de motie had gekeken. Maar mevrouw Van Es vraagt 
nu kijk nog eens goed naar de overwegingen en constateringen. Daarom de reactie zoals ik die nu 
gegeven heb vanuit het DSB. Het is aan uw Raad om uiteindelijk een oordeel te vellen over deze motie.  
De voorzitter: Mevrouw Van Es, bij interruptie. 
Mevrouw Van Es: Waar het ons natuurlijk ook om ging als fractie D66/VSP/Philippo is dat er een 
bepaalde strekking van uit gaat, een bepaalde toon in zit en als de feiten niet kloppen dan blijft nog 
steeds overeind, meer nog zelfs, dat de suggestie we moeten op statushouders bezuinigen want ze 
kosten allemaal veel te veel geld niet juist is en daar gaat een stigma van uit dat wij niet onderschrijven 
en dat wij graag bevestigd zouden zien door het DSB, want dat is ook een strekking die erin staat. 
De heer Dekker: Mag ik daarop reageren want het is volgens mij wel een beetje deze kant op gericht.  
De voorzitter: Ja, maar ik geloof dat mevrouw Van Es het aan het DSB vraagt en daar zit u niet in, 
maar u mag van mij reageren. Gaat uw gang. 
De heer Dekker: Ook weer gericht op statushouders. Nee, we hebben gewoon gekeken naar het 
budget waarop je invloed hebt en dit is er één van. Dat heeft op zich niks met statushouders te maken 
want die hebben dezelfde rechten, wat ik al eerder uitgelegd heb, als iedere bijstandsgerechtigde zullen 
we maar zeggen. Dus ik vind het weer zo’n rare interpretatie van u. Als ik het niet eens ben met die 
bezuinigingen en als u zegt ze verdienen een nog intensievere aanpak et cetera, prima, maar het is niet 
puur gericht op statushouders. Het is gewoon één geldbron waarvan wij zeggen daar heb je als 
Drechtraad budgetrecht op en daar kan je iets mee.  
De voorzitter: Dan geef ik nog even het woord aan de heer Heijkoop, voor zover hij wil antwoorden. 
Portefeuillehouder Heijkoop: Richting mevrouw Van Es, ik denk dat ik in mijn eerste termijn richting de 
heer Moorman en de heer Dekker al heb aangegeven hoe ik hier in sta namens het DSB. In zijn 
algemeenheid tel ik al zo’n elf keer het woord statushouder in een relatief korte motie, dus dan heb ik 
toch de indruk dat het over statushouders gaat, maar misschien heb ik dat dan verkeerd begrepen.  
Waar het gaat om het kader vanuit de financiën geeft de heer Boudewijn aan dat we dat geld 
beschikbaar zouden moeten houden. In het verleden hebben gemeenten de keuze gemaakt, en dat is 
ook de keuze die we hier met elkaar hebben gemaakt, dat die middelen vrij vallen naar gemeenten. Mij 
past daar ook geen oordeel over. Ik denk dat gemeenten daar heel integer de goede afweging voor hun 
gemeente in hebben gemaakt. Sommige gemeenten hebben ook echt een reservepotje aangelegd. 
Bijvoorbeeld de gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft daar wel degelijk een voorziening voor 
getroffen. Andere gemeenten hebben het ook gebruikt om toch wel de hele lastige crisisjaren 2013, 
2014, 2015 door te komen. Het is ook wel zo dat onze gemeenten in deze regio, Zwijndrecht daar 
gelaten, er nog relatief sterk voor staan. Dat heeft er ook wel mee te maken dat onze tekorten in het 
Sociaal Domein nu ook gaan spelen, de kostenstijgingen, maar in het verleden is dat voor ons anders 
uitgepakt. Dus dat potje zou naar de toekomst toe mooi zijn maar ik denk dat, dat gaf collega Verheij 
ook aan, het de komende jaren echt wel belangrijk is en het een hele tour de force wordt om de 
middelen enigszins in evenwicht te houden. Ik denk niet dat we echt de luxe hebben om nog potjes aan 
te leggen, maar ook dat is uiteindelijk een politieke keuze. U gaf ook aan maak zichtbaar, het ging 
bijvoorbeeld nu met name over de aanpak statushouders, wat dat doet, de maatschappelijke impact, 
misschien ook de financiële impact. Eigenlijk gaf de heer Dekker dat ook aan, laat ons dan ook getallen 
zien. Een maand geleden heb ik al getallen genoemd maar ik neem uw opmerking wel ter harte. Ik 
denk dat het belangrijk is dat wij ook laten zien wat het effect is. Wij hebben dat destijds ook gedaan 
door statushouders dat zelf te laten vertellen en u ook te rapporteren via de P&C cyclus en soms is er 
ook wat media aandacht voor geweest. Maar misschien kunnen we dat nog beter doen, nog beter naar 
voren brengen wat de impact is van deze aanpak en misschien ook van andere aanpakken. Richting de 
heer Dekker zeg ik ook toe om nog wat getallen voor u op een rij te zetten waarmee ook echt 
inzichtelijk wordt wat de enorme positieve impact is van deze aanpak.  
De voorzitter: De heer Van der Kruijff, gaat uw gang. 
De heer Van der Kruijff: Ik heb één vraagje aan de heer Heijkoop. Hij zei dat wil ik wel inzichtelijk 
brengen. Ik denk dat dat verstandig is. Hij zei daarna misschien ook van andere aanpakken. Ik zou dan 
willen zeggen: juist ook van andere aanpakken want dit geldt in de breedte. Ik zou niet willen dat in de 
verantwoording ook weer de focus op statushouders komt te liggen, maar dat we het in de breedte 
doen.  
Portefeuillehouder Heijkoop: Dat ben ik van harte met u eens, de heer Van der Kruijff. We hebben u 
recent ook geïnformeerd over de aanpak Vijftig Plus via een raadsinformatiebrief. We kunnen het één 
en ander wel voor u in kaart brengen want het gaat eigenlijk om de impact van interventies die we 
doen. Maar ik verwijs u ook naar de reguliere P&C cyclus, want daar proberen wij u ook goed te 
informeren, en dat we niet een heel nieuw verantwoordingsapparaat gaan optuigen want dan leidt het 
ook weer tot extra apparaatslasten. Dat geeft mij ook een bruggetje naar het punt van de heer Portier. 
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Ook vanavond weer, maar eigenlijk is dat al zolang ik bestuurlijk verantwoordelijk ben en trouwens ook 
al voor die tijd, liggen de activiteiten van de Sociale Dienst onder een vergrootglas. Onder uw 
vergrootglas en ook wel onder mijn vergrootglas want het is voor mij en voor ons als bestuur heel 
belangrijk dat wij een heel goed functionerende Sociale Dienst hebben. Daar hoort ook efficiënt effectief 
excellent werken bij. Wij benchmarken de activiteiten vanuit de Sociale Dienst en met name ook de 
overheadkosten en de apparaatskosten geregeld. Wij komen daar zonder uitzondering goed uit. Zeker 
de overheadkosten steken echt positief af ten opzichte van vergelijkbare Sociale Diensten. En dat 
blijven wij ook doen want daar moeten we scherp op blijven. De middelen moeten zoveel mogelijk 
terechtkomen bij de doelgroepen die wij ondersteunen vanuit de Sociale Dienst. Maar het is ook goed 
om ons te realiseren dat apparaatskosten ook gaan over medewerkers die gesprekken voeren met 
mensen. U moet apparaatskosten zeker niet zien als een puur technische invulling. Dat gaat echt over 
de inzet voor de mensen die onze ondersteuning nodig hebben vanuit de Participatiewet of de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning. Dat wilde ik nog even aan u meegeven, dat wij daar echt scherp op 
sturen en dat ook goed monitoren.  
Nog even over de verzekeraars. U heeft helemaal gelijk waar het gaat over de risicoverevening. 
De voorzitter: Bij interruptie nog even de heer Portier. Gaat uw gang. 
De heer Portier: Ik gaf juist een compliment aan het heldere overzicht dat bij de Sociale Dienst stond 
over de verschillende beleidsterreinen. Ik ben zeker niet van de gedachte dat alle apparaatskosten 
verspilling zijn. In tegendeel, er wordt vaak heel goed werk voor gedaan. Ik heb wel gevraagd breng 
ook bij de andere beleidsterreinen van de GRD dit op dezelfde manier, of misschien nog iets meer 
uitgesplitst, inzichtelijk als bij de Sociale Dienst wat er allemaal gebeurd is. Je hebt apparaatskosten en 
je hebt overhead. Dat is niet honderd procent hetzelfde. Waar komt dat dan allemaal vandaan?  
Portefeuillehouder Heijkoop: Dank. Dan zijn de heer Portier en ik het van harte eens. Met uw 
aanvullende vraag ook voor andere beleidsterreinen moeten wij als DSB ook aan de slag gaan. Dat 
kunnen wij u gewoon toezeggen. Dat is uw recht als Drechtraadslid om daar goed inzicht in te krijgen 
dus dat zeg ik u vanaf deze plek toe.  
Nog even over de zorgverzekering. U geeft terecht aan dat we een risicovereveningssysteem hebben 
vanuit de Zorgverzekeringswet. Dat probeert negatieve risico’s te compenseren zodat er geen prikkel is 
om te gaan selecteren. Dat werkt niet helemaal. We hebben niet voor niets ook verzekeraars die zich 
bijvoorbeeld heel erg richten op hoogopgeleiden. Maar we hebben echt zien gebeuren dat verzekeraars 
als Menzis en Zilveren Kruis zich teruggetrokken hebben met deze opgaaf van reden. U geeft terecht 
aan dat het commerciële activiteiten zijn dus we vinden het heel belangrijk dat VGZ dat nog wel blijft 
doen. We spreken hen daar ook op aan. We werken ook met VGZ samen op andere beleidsterreinen, 
ook om de zorg beter te organiseren en om de aansluiting op de WOZ beter te maken vanuit de WMO. 
In dat partnership blijf ik ze ook aanspreken van jullie hebben hier ook een opdracht. Vanuit het bestuur 
van VGZ hebben ze daar ook altijd positief op gereageerd en is de samenwerking met de Sociale 
Dienst ook goed.  
Tot slot, het is een groot deel van mijn werk als wethouder, als uw portefeuillehouder, om mij ook in 
Den Haag in te zetten voor voldoende middelen. Daarbij past ook zelfreflectie vanuit de gemeenten. Wij 
hebben in het verleden ook niet de goede afspraken gemaakt bij de decentralisaties. Het is nu 
belangrijk ook bij nieuwe verantwoordelijkheden die we krijgen, en dat doen we ook echt wel vanuit de 
gemeenten, echt heel strak en zakelijk met het Rijk te onderhandelen dat er voldoende middelen 
meekomen want we zijn nu nog in positie. Als u zegt u moet als DSB, de voorzitter en wij allemaal in 
onze verantwoordelijkheid, richting het Rijk aantonen dat het belangrijk is dat het Rijk over de brug 
komt, dan kunt u er echt van op aan dat we ons daar hard voor inzetten vanuit de verschillende 
verantwoordelijkheden die wij hebben. Vorige week zag ik toch een klein lichtpuntje in het Kamerdebat. 
Je zag dat de oppositie, de grootste delen daarvan, echt begrip hebben voor de financiële positie van 
de gemeenten en dat ook de coalitiepartijen als D66, CU, ChristenUnie en het CDA wel degelijk een 
beweging maken richting die gemeenten. Dus wij hopen, en dat is ook echt de inzet richting de 
Kamerverkiezingen van 2021 dat er tot een duurzaam betere relatie gekomen wordt met de gemeenten 
omdat het uiteindelijk onze inwoners zijn maar het zijn ook de kiezers van die landelijke partijen. We 
moeten echt af van het beeld dat gemeenten dat geld hebben om gewoon vrolijk gemeenten te kunnen 
zijn. Dat geld is gewoon rechtstreeks om ons werk als gemeenten te kunnen doen, niet alleen voor de 
kwetsbare groepen waar we het vandaag over hebben of in ieder geval die we vanuit de Sociale Dienst 
ondersteunen, maar ook om de bibliotheken open te kunnen houden, ook om de zwembaden elk jaar 
weer vol te kunnen laten lopen en ook om ons onderhoud te kunnen doen. Wij als bestuur en u als 
Drechtraad, want ik weet dat u zich ook geregeld in Den Haag laat zien via de partijpolitieke lijnen, 
moeten dat blijven doen. Dan denk ik dat we uiteindelijk ook tot resultaat zullen komen.  
De voorzitter: Dank u wel, ook voor dit hele verkiezingsprogramma dat nog even voorbij kwam. De 
heer Portier. 
De heer Portier: De heer Heijkoop gaf in eerste termijn aan dat hij wel het één en ander wilde 
onderzoeken op het gebied van de ziektekostenverzekering maar wat ik nog niet duidelijk gehoord heb 
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is of hij dan ook wil kijken naar de mogelijkheid tot keuzevrijheid, inclusief de mogelijkheid dat er ook 
een restitutiepolis wordt aangeboden.  
Portefeuillehouder Heijkoop: We hebben een contract met VGZ. Dat loopt nog even door. Ik vind het 
wel interessant en waardevol om ook met de Sociale Dienst na te denken of de huidige pakketten nog 
het meest passend zijn of dat we daar misschien nog wat wijzigingen in aan moeten brengen. Wat zien 
we gebeuren in het gebruik van die pakketten. Op die manier wil ik daar zeker naar kijken. Uiteindelijk 
is het wel gewoon een uitvraag die je doet op de markt en dan hoop je dat verzekeraars daar op 
inschrijven. Ik wil ook niet dat wij straks een soort programma van eisen, om het maar even technisch 
te zeggen, formuleren waarop verzekeraars zeggen dit gaan we echt niet doen. Daar moeten we echt 
even goed naar kijken. Ik heb u toegezegd om dat in die zin te onderzoeken maar ik ben het ook van 
harte eens met de woordvoerders die hebben aangegeven dat het ook belangrijk is dat we überhaupt 
nog een verzekeraar hebben die zich verantwoordelijk voelt voor deze rol van verzekeren met een laag 
inkomen in deze regio. Het contract loopt nog door. Ik stel voor dat ik daar bij u op terugkom begin 
2021 bijvoorbeeld.  
De voorzitter: De heer Portier tot slot want het wordt voor een heleboel mensen die hier zitten een 
klein beetje te technisch denk ik.  
De heer Portier: Misschien kan ik u toch een beetje blij maken. De toezegging is in ieder geval voor mij 
voldoende om bij deze voor nu de motie in te trekken. Eigenlijk geldt een beetje hetzelfde voor het 
amendement. Er is een toezegging gedaan om tot een duidelijke verdeling te komen waar we praten 
over de nadere invulling van de taakstelling dus voor nu trek ik ook het amendement dat daarover gaat 
in.  
De voorzitter: Dank. Dat maakt sommigen inderdaad blij denk ik. Dat kan ik constateren als ik zo 
rondkijk. Dan hebben we daarmee de tweede termijn van het Drechtstedenbestuur ook gehad en zijn 
we aangekomen bij de stemmingen. Ik denk dat het goed is om aan te geven dat de amendementen, 
dat zijn er dus twee van de VVD en de motie, dat is er één, ook van de VVD, staan bij agendapunt 
dertien en dat we die wat mij betreft daar ook in stemming zullen brengen omdat, mochten ze worden 
aangenomen, dat leidt tot een begrotingswijziging en daar is ook in voorzien bij agendapunt dertien.  
We gaan eerst stemmen op punt elf. 
 
 

11. 1e bestuursrapportage GR Drechtsteden 2020 – Voorstel 
De voorzitter: Ik kijk even rond of daar nog stemverklaringen bij zijn, ook al mag ik er wel van uitgaan 
dat u die in uw termijnen heeft genoemd, voor zover nodig. Het gaat om agendapunt elf, eerste 
bestuursrapportage 2020. U heeft stemkastjes liggen. Ik wil u vragen direct te beginnen met het 
activeren van uw stemkastje. Dat kan door middel van het indrukken van een willekeurige toets. Houdt 
u er rekening mee dat de stemming niet geheim is. Het resultaat verschijnt als het goed is op het 
scherm. Als u voor bent, nadat u hem heeft geactiveerd, kunt u op één drukken en als u daartegen bent 
drukt u op twee. Het gaat, nogmaals, om agendapunt elf, de eerste bestuursrapportage 2020 GR 
Drechtsteden. Gaat uw gang. Zoals altijd zijn er nog een paar niet goed doorgekomen. We hebben er 
negenendertig, veertig, eenenveertig van de tweeënveertig. Er schijnen vierenveertig mensen te zijn. 
Heeft iedereen hem geactiveerd? Eerst activeren en dan op één drukken als u voor bent en twee als u 
tegen bent. Als hij niet geactiveerd is gebeurt er niks. Drukt u voor de zekerheid nog een keer want u 
kunt toch niet dubbel stemmen. Nu valt er zelfs één af, het moet niet gekker worden. Er zijn er nu 
drieënveertig geactiveerd. Ik krijg een stijve nek. Mensen, stem even, kom op. Ja, tweeënveertig van de 
drieënveertig. Eenenveertig. Stapje naar voren, stapje terug. We hebben misschien te veel bezuinigd 
op de ict de afgelopen jaren, mevrouw Kruger. Ze zegt dat is toch gek. Ja, maar met de hand stemmen 
gaan we niet doen, dat schiet ook niet op. Kan iedereen gewoon nog één keer drukken? We gaan hem 
even helemaal opnieuw doen. We kunnen hem nu sluiten, dan zien we hoeveel er hebben gestemd. 
Was er iemand tegen eigenlijk? Nee? Dan is het unaniem aangenomen. Laten we dat maar 
concluderen.  
 
Besluit:  
1. De 1e bestuursrapportage 2020 wordt vastgesteld. 
2. De voorgestelde begrotingswijzigingen worden vastgesteld. 
3. De voorgestelde gemeentelijke bijdragen worden vastgesteld. 
4. Er wordt ingestemd met het beschikbaar stellen van een krediet van € 750.000 ter vervanging 

           van het huidige Personeels- en Salarisadministratiesysteem door het SCD (zie pagina 51). 
 
 
12. Primaire begroting 2021 - Voorstel  
 De voorzitter: Kijken of het daar makkelijker gaat. Zijn er nog stemverklaringen? De heer Portier, gaat 
  uw gang. 
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De heer Dekker: Dat geldt eigenlijk gelijk ook bij de taakstelling. We vinden het jammer dat er 
vanavond geen keuzes worden gemaakt over invulling taakstelling en daarmee ook niet voor de 
begroting 2021, noch door de Drechtraad maar ook niet door het DSB. Het gaat ons te ver om nu tegen 
te stemmen. We stemmen in maar wel onder de voorwaarde dat we echt in december een concreet, 
een hard voorstel voor invulling van die taakstelling van u krijgen.  
De voorzitter: Ik had de heer Portier als eerste het woord beloofd. Gaat uw gang. 
De heer Portier: Ik zou zeggen bijna traditiegetrouw gaan wij tegen de begroting stemmen, dat geldt 
ook bij punt dertien, daar zullen we ook tegen stemmen, omdat er altijd weer eerst gekeken wordt naar 
het Sociaal Domein met de bezuinigingen, terwijl er naar ons idee te weinig gezocht is naar 
mogelijkheden om op bestuur en overhead te bezuinigen. In ieder geval hebben wij dat niet gezien dus 
wij zullen tegen stemmen. 
De voorzitter: Dank u zeer. Dan de heer Moorman. 
De heer Moorman: We hebben al aangegeven hoe wij denken vanuit het budgetrecht. Het proces 
loopt eigenlijk pas als de gemeentelijke begroting wordt vastgesteld en dan krijgen wij pas het inzicht 
van de regionale financiën. Binnen de fractie zal iedereen de keuze maken om zo te stemmen als het 
vanuit zijn of haar gemeente betaamt.  
De voorzitter: Dank. Mevrouw Van Es. 
Mevrouw Van Es: Wij hebben al aangegeven als er een opdracht is vanuit de Drechtraad dat wij 
vinden dat die moet worden uitgevoerd door het DSB. Omdat we de toezegging hebben dat er in 
december toch nog invulling wordt gegeven aan de rest van de taakstelling zullen we daar wel voor 
stemmen. De VSP wil anders stemmen zeg ik hierbij en bij het volgende punt.  
De voorzitter: Dank u zeer. Anderen nog? Zo niet dan gaan we stemmen. We stemmen dus eerst bij 
agendapunt twaalf, de primaire begroting 2021. Als u voor bent drukt u één, als u tegen bent drukt u 
twee. Mensen, drukt u nog even voor de zekerheid. Eén is voor, twee is tegen. Vooral de mensen 
achteraan want daar is denk ik de reikwijdte het verste weg. Tweeënveertig al. Zullen we maar even 
afbreken? Hij is in elk geval ruimschoots aangenomen. Morgen, voor alle duidelijkheid, kunnen we 
technisch achterhalen van wie de stem niet is doorgekomen en dan kunnen we die altijd nog aanvullen 
om het beeld helemaal compleet te krijgen en dan zullen we dat ook inzichtelijk maken.  
 
Besluit: 
1. Er wordt akkoord gegaan met het in de primaire begroting 2021 als verdeelsleutel voor de 
    gemeentelijke bijdragen voor de Participatiewet en de WMO 2015 dezelfde verdeelsleutel 

           te gebruiken als bij de begroting 2020. 
2. De primaire begroting 2021 wordt vastgesteld. 
3. De gemeentelijke bijdragen voor 2021 worden vastgesteld. 
4. Er wordt kennis genomen van de meerjarenraming 2022 tot en met 2024. 
5. Er wordt een krediet beschikbaar gesteld van € 150.000 voor ICT-investeringen van de 
    Sociale Dienst Drechtsteden. 

 
 
13. Invulling taakstelling – Voorstel 

De voorzitter: We gaan eerst over de amendementen stemmen want zo werkt dat. Dat is als eerste het 
amendement van de VVD over de verlaging van de bijdrage collectieve zorgverzekering. Zijn daar nog 
stemverklaringen op? U heeft daar al wel het één en ander over gezegd. Zo niet dan gaan we stemmen 
op dit amendement. Als u voor bent drukt u één, als u tegen dit amendement bent drukt u twee. Het 
gaat dus over het amendement van de VVD over de verlaging van de eigen bijdrage collectieve 
zorgverzekering. We gaan het nog even een keer proberen, vooral de mensen op de achterste rijen 
denk ik toch, waarvoor excuus. U kunt er ook niets aan doen dat u daar zit. Ja, dat helpt. We zijn al bij 
drieënveertig nu, meer dan ooit. Het heeft toch met bereik te maken denk ik. Breek hem maar af, dan 
gaan we die laatste morgen achterhalen. Dit amendement heeft het niet gehaald.  
 
Dan hebben we nog amendement A2. Onderwerp invulling taakstelling, ook van de VVD. Zijn er nog 
stemverklaringen? Zo niet dan gaan we stemmen. Als u voor het amendement bent drukt u één, als u 
tegen het amendement bent drukt u twee. Nog een keertje. Vooral handjes in de lucht op de achterste 
rijen. Eenenveertig al, drieënveertig. Breek hem maar af, zo is het goed. Amendement A2 heeft het ook 
niet gehaald. We gaan morgen die laatste nog achterhalen. Dat komt allemaal helemaal goed.  
 
Dan zijn we nu bij het agendapunt zelf, invulling taakstelling, agendapunt dertien. Zijn daar nog 
stemverklaringen bij? Dat is niet het geval. Dan gaan we stemmen op agendapunt dertien, invulling 
taakstelling, het voorstel vanuit het DSB. Eén is voor, twee is tegen. Het risico van wachten is dat hij 
ook weer terugvalt. Ik stel voor dat we hem afbreken. Die laatste gaan we toch morgen bellen. Het 
voorstel heeft het vrij ruim gehaald. Dat wordt ook nog even vastgelegd, heel goed.  
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Dan tot slot de motie van de VVD, kosten statushouders, motie M1. Zijn er nog stemverklaringen?  
De heer Boudewijn: Onze fractie zal instemmen met de motie ondanks een aantal technische 
onvolkomenheden in de overwegingen, maar de oproep is wat ons betreft helder en krijgt onze steun.  
Mevrouw Van Es: Wij zien in die overwegingen niet zozeer een technisch bezwaar als wel een 
inhoudelijk bezwaar. Vanwege de toonzetting en het taalgebruik zullen wij niet voor stemmen, alhoewel 
wij wel voor de interpretatie zijn zoals de portefeuillehouder die heeft gegeven, maar wij stemmen 
tegen.  
De voorzitter: Anderen nog? Dat is niet het geval. Dan gaan we stemmen. Als u voor de motie bent 
drukt u één, als u daar tegen bent drukt u twee. Straks gaan we over de vierenveertig heen, dat zou 
wat zijn. Nog één keertje drukken want die drieënveertig moet lukken, dat is eerder gelukt. Ja, daar is 
hij. Laten we maar afbreken. Dan is het toch wel belangrijk, die vierenveertigste. Het kan ook iemand 
zijn die een behoorlijk zwaar stemgewicht heeft natuurlijk. Wordt het toch nog middernacht mensen. We 
missen eenentwintig stemmen dus dat kan de doorslag geven. Dan is het toch wel even cruciaal. Zullen 
we proberen deze stemming echt even opnieuw te doen en kijken of we de vierenveertig kunnen 
volmaken? Hij moet even opnieuw. Hoeveel zijn dat er? We hebben drie mensen aanwezig met 
eenentwintig stemgewicht en daar gaat het om. De namen zijn Van den Berg, Aan de Wiel en Blanken. 
Als die mensen nou even extra hun best doen om op de paal in het midden te richten want die paal is 
de ontvangstpaal van de zender. We gaan het nog een keer doen. Ja, ik hoor het ook net, ik ben ook 
geen technicus. We gaan opnieuw beginnen met agendapunt dertien. Dat is toch leuk, zo’n cliffhanger 
aan het eind, vindt u niet? De stemming is geopend. U kunt allemaal stemmen. Eén is voor, twee is 
tegen. Iedereen nog een keer drukken. Als u achterin zit even goed op die paal in het midden richten. 
Misschien dat de drie namen die ik net noemde even naar voren kunnen lopen en dan hier in de buurt 
kunnen stemmen. Als u al gestemd heeft, heeft hij hem al gepakt. Het gaat echt om die drie mensen 
die eenentwintig stemgewicht hebben. Van den Berg, Aan de Wiel en Blanken. Ja, nee. Gaan we dit 
met de hand doen? Dan constateer ik gewoon voor nu dat deze motie wel is aangenomen maar 
morgen gaan we precies na, want we kunnen het allemaal nagaan, hoe de stemmen precies zijn 
geweest en daar zullen we nog verslag van doen. Voor nu kan ik niet anders, op basis van dit beeld, 
concluderen dat de motie van de VVD is aangenomen. 1 
De heer Moorman: Overigens, zonder eraan te refereren elke keer, hij is ook namens de SLP 
ingediend. We hebben ook meegetekend. En we hebben ook ingestemd ja.  
De voorzitter: Prima. Bij mij stond alleen het logo van de VVD erop maar hij is ook ondertekend door 
de SLP voor alle duidelijkheid. Dank u wel.  
 
Besluit: 
1. De maatregelen voor de invulling van de taakstelling worden vastgesteld: 
    Maatregel       bedrag 
    Stoppen adviseurs geldzaken      €    173.000 
    Lagere bijdrage collectieve aanvullende zorgverzekering  €    300.000 
    Baanbonus versoberen       €    200.000 
    Invoeren eigen bijdrage Individuele begeleiding/Dagbesteding €    850.000  
    Beperken beschikbaarheidsuren Drechthopper    €    160.000 
    Schrappen Drechthopper als algemene voorziening 75+   €    300.000 
    Totaal         € 1.983.000 
2. De 1e begrotingswijziging 2021 wordt vastgesteld. 
3. De gemeentelijke bijdragen 2021 na de 1e begrotingswijziging wordt vastgesteld. 
 

 
14. Rondvraag en sluiting 

De voorzitter: Ik kijk even naar de rechterzijde aan de DSB tafel. Niet. Linkerzijde DSB tafel ook niet. 
In de Drechtraad nog iets voor de rondvraag? De heer Portier, gaat uw gang. Nog even uw aandacht 
mensen. 
De heer Portier: Het is niet zozeer een vraag maar ik heb er wel grote moeite mee dat bij de 
stemmingen niet duidelijk is wie wat gestemd heeft, nog even los van de technische onvolkomenheden. 
Ik vind dat het ook belangrijk is, ook voor de mensen die de livestream volgen, dat mensen weten waar 
partijen stonden.  
De voorzitter: Het komt morgen op de website, dan wordt het volledig inzichtelijk gemaakt. Voor nu is 
er technisch even niet meer mogelijk dan dit, of u moet natuurlijk een flink budget ter beschikking 
stellen want dan kunnen we een veel geavanceerder systeem aanschaffen. Uw punt is gemaakt maar 
het wordt echt inzichtelijk gemaakt, de heer Portier. 

                                                 
1 Het onderzoek heeft uitgewezen dat bij de eerste stemming de stem van de heer Blanken ontbrak. Hij 
heeft schriftelijk verklaard te hebben tegengestemd. Hiermee is de motie met 463 stemmen voor en 476 
stemmen tegen verworpen. 
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Andere zaken nog voor de rondvraag? Zo niet dan wil ik u hartelijk danken voor uw bijdrage in deze 
constructieve en goede vergadering wat mij betreft. Voor iedereen die dat wil is er nog een drankje in 
de foyer. Houdt u daarbij rekening, ondanks uw enthousiasme na afloop van deze vergadering, met de 
anderhalve meter afstand. De volgende Groeiagenda avond is gepland op 1 september. De volgende 
Drechtstedendinsdag met een Drechtraad zoals het er nu voorstaat op 6 oktober. Ik wens u een goede 
vakantieperiode toe en hoop dat u na de zomer weer gezond terugkeert. Dank u wel.  
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