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1. Inleiding

Twee keer per jaar wordt de Drechtraad geïnformeerd over de uitvoering van de begroting. Dit gebeurt 
met de 1e en 2e bestuursrapportage. Voor u ligt de 2 bestuursrapportage van de Gemeenschappelijke 
Regeling Drechtsteden (GRD) over het jaar 2021. Het is tevens de laatste bestuursrapportage van de 
GRD en betreft de periode januari tot en met augustus 2021. In deze bestuursrapportage wordt op basis 
van de realisatie in die periode een jaarprognose gegeven. Verschillen tussen de jaarprognose en de 
vastgestelde begroting worden toegelicht. Waar een grote mate van zekerheid is dat verschillen 
werkelijkheid worden, wordt een voorstel gedaan om de begroting te wijzigen.

Waar in deze bestuursrapportage wordt verwezen naar de begroting 2021, wordt bedoeld de begroting 
zoals vastgesteld door de Drechtraad op 6 juli 2021 (1e bestuursrapportage 2021 GRD).

1.1 Algemeen beeld

Coronacrisis
Deze 2e bestuursrapportage wordt begin oktober opgesteld. De coronacrisis en de beheersmaatregelen 
hebben nog steeds een groot effect op de samenleving en de economie. De Drechtraad wordt regelmatig 
op de hoogte gehouden van de inhoudelijke en budgettaire ontwikkelingen, waar nodig met een voorstel 
voor wijziging van de begroting. In deze 2e bestuursrapportage volgt een geactualiseerd beeld, inclusief 
en indien mogelijk, voorstellen voor wijziging van de begroting. Als dat het geval is, worden er 
begrotingswijzigingen voorgesteld. Zo nee, dan zijn de risico's in verband met corona die een materiële 
invloed op de financiële positie voor het jaar 2021 kunnen hebben, maar onvoldoende zeker zijn om in de 
begroting opgenomen te worden, terug te vinden in de risicoparagraaf, zie onder 1.4 'Risico's'. In 
paragraaf 1.5 'COVID-19 effecten' en hoofdstuk 2 'Programma's' worden voor elke GRD-dochter effecten 
en risico's beschreven.

Governance / transitie
In deze 2e bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de transitie van de GRD (naar de GR Sociaal en de 
gemeente Dordrecht). Deze informatie is opgenomen onder 1.6 Governance / transitie.

Risicobeheersing 
Een goede sturing op en beheersing van risico's draagt bij aan het vertrouwen en comfort dat de GRD aan 
de deelnemende gemeenten biedt. In elk van de P&C-documenten wordt een actuele inventarisatie van 
risico's en kansen opgenomen. Uitgangspunt is dat het weerstandsvermogen voor de risico's wordt 
georganiseerd bij de deelnemende gemeenten (Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen, 
Drechtraad 3 juli 2018). De GRD beschikt zelf niet over weerstandsvermogen in de vorm van reserves. Dit 
betekent dat bij overschotten de overblijvende middelen terugvloeien naar de gemeenten. Bij tekorten of 
negatieve exploitatieresultaten volgt een aanvullende gemeentelijke bijdrage. 

De inventarisatie van de risico's bij deze 2e bestuursrapportage laat zien dat de openstaande risico's ten 
opzichte van 1e bestuursrapportage 2021 met € 4,7 miljoen zijn afgenomen. De positieve risico's (kansen) 
zijn met € 0,7 miljoen toegenomen. 

Gemeentelijke bijdragen 
De gemeentelijke bijdragen stijgen met € 0,3 miljoen (excl. Tozo) ten opzichte van de
1e bestuursrapportage 2021. De stijging van de gemeentelijke bijdragen bestaat uit de volgende posten: 
(bedragen x € 1 miljoen)

Onderwerp Stijging van de 
gemeentelijke 

bijdragen

Rijksbijdrage/ 
budgettair 
neutraal

Financieel 
effect 

gemeenten

Toelichting

Sociale Dienst Drechtsteden
Bestaanszekerheid versterken + 0,0 + 0,5 + 0,5 pagina 17
Ontwikkelen naar werk + 0,6 - + 0,6 pagina 17
Zorgen voor ondersteuning - 0,7 - - 0,7 pagina 17

Servicecentrum Drechtsteden
ICT-exploitatie - 0,3 - - 0,3 pagina 41

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden
Belastingen + 0,5 - + 0,5 pagina 45
OCD + 0,2 - + 0,2 Pagina 45

3



Totaal + 0,3 + 0,5 + 0,8

In de bijlagen 2 en 3 is het overzicht van de bijdragen per gemeente opgenomen.

In paragraaf 1.3 worden de begrotingswijzigingen per programma weergegeven, in paragraaf 1.4 zijn de 
risico's opgenomen. In deze 2e bestuursrapportage gaan wij in op de stand van zaken per programma, 
waarbij wij onder andere aangeven welke afwijkingen worden verwacht voor 2021. Hieronder wordt per 
programmaonderdeel eerst een inhoudelijke samenvatting gegeven.

PROGRAMMA BELEID EN BESTUUR

Bureau Drechtsteden
De afgelopen maanden is vanuit Bureau Drechtsteden hard gewerkt aan het vorm geven de  
voorgenomen transitie van de GRD naar de GR Sociaal en de Servicegemeente Dordrecht. Dit uit zich in 
diverse adviserende en uitvoerende werkzaamheden in de project- en expertteams en in de 
ondersteuning van het coördinatieteam en de ambtelijke stuurgroep. 

Naast het werk voor de transitie, gaan de reguliere taken gewoon door, zoals de ondersteuning van het 
Drechtstedenbestuur en de Drechtsteden samenwerking, de uitvoering van de concerntaken voor de GRD, 
de medezeggenschap en de toezichthoudende taken van de functionaris gegevensbescherming.

In de transitie lopen Bureau Drechtsteden en de Regiogriffie een ander pad dan de andere dochters van 
de GRD en zullen niet "as-is" overgaan. De taken en ambities van beide onderdelen zullen worden 
verdeeld over de GR Sociaal en de gemeente Dordrecht. Vanuit deze nieuwe plaats blijven we ons 
inzetten voor de samenwerking in de Drechtsteden.

PROGRAMMA SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN
In de 2e bestuursrapportage rapporteren wij over de ontwikkelingen periode januari tot en met augustus 
2021. In deze rapportage laten we zien wat we hebben gedaan, welke ontwikkelingen we zien ten 
opzichte van de verwachtingen zoals vastgelegd in de begroting 2021 en hoe we deze ontwikkelingen 
kunnen duiden. Dit wordt beschreven langs de lijn van de drie opgaven en de daaraan gerelateerde 
doelen uit de regionale visie sociaal domein Drechtsteden. Hieronder volgt eerst een samenvatting 
waarin de grote lijnen worden beschreven en een risicoparagraaf. Daarna volgt per opgave een 
rapportage over de activiteiten. 

Samenvatting
Net als eerdere jaren rapporteren we in deze tweede bestuursrapportage over de ontwikkeling van 
activiteiten en financiën ten opzichte van de verwachtingen zoals vastgelegd in de primaire begroting 
2021. De constatering uit de eerste bestuursrapportage dat zowel in de periode van het vastleggen van 
de verwachtingen als in de periode waarover we rapporteren de maatschappelijke ontwikkelingen, 
rijksmaatregelen en economische effecten over elkaar heen buitelen is nog steeds actueel. In stormachtig 
weer is koers bepalen en houden een uitdaging.

Door de verwachte economische effecten van de door de Rijksoverheid ingevoerde beperkende 
maatregelen gingen de prognoses begin dit jaar uit van een oplopend beroep op ondersteuning op het 
gebied van bestaanszekerheid en ontwikkelen naar werk. Naast het continueren van de reguliere 
dienstverlening is met de door het Rijk hiervoor bestemde extra middelen ingezet op het ondersteunen van 
nieuwe doelgroepen door het uitvoeren van de Tozo-regeling, de TONK regeling, het opzetten van het 
ondernemersloket en het ondersteunen van de slachtoffers van de toeslagaffaire. Tevens is het regionaal 
mobiliteitsteam verder ontwikkeld. Dit, gecombineerd met rijksmaatregelen in andere domeinen uiteraard, 
lijkt zijn vruchten af te werpen voor wat betreft het beperkt houden van de verwachte stijging in de vraag naar 
bijstand, andere vormen inkomensondersteuning en schuldenproblematiek.

In de CPB prognoses die werden opgesteld tot en met het eerste kwartaal van dit jaar werd uitgegaan 
van een sterke stijging in de vraag naar bijstand. We zien dat deze prognoses nu iets zijn afgezwakt. Ook 
de economie lijkt zich wat te herstellen. Desalniettemin zijn binnen de opgave Ontwikkelen naar Werk dit 
jaar diverse activiteiten opgezet of geïntensiveerd, om het verwachte stijgend aantal inwoners met een 
bijstandsvraag te kunnen ondersteunen bij het vinden van of ontwikkelen naar werk. Hiervoor wordt ook 
(deels) gebruik gemaakt van de extra middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar stelde. Met deze extra 
inzet binnen de beide opgaven is, ondanks de consequenties van de contactbeperkende maatregelen op 
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de arbeidsmarkt, het extra aantal inwoners dat een beroep doet op de bijstand beperkt gebleven. Tevens 
zijn we goed voorbereid wanneer een eventuele stijging zich alsnog gaat voordoen.

Er is een aantal ontwikkelingen in de tweede helft van dit jaar van belang. Zo laat het zich moeilijk 
voorspellen wat de effecten zijn van het niet continueren van de Tozo-regeling na 1 oktober dit jaar op de 
vraag naar ondersteuning. Welke invloed de Deltavariant heeft op de samenleving en de economie is op 
dit moment is ook moeilijk voorspelbaar. Daarnaast zien we in verschillende sectoren krapte op de 
arbeidsmarkt ontstaan. Dit geldt ook voor aanbieders van ondersteuning in het sociaal domein, waarover 
ook binnen de opgave zorgen voor ondersteuning al signalen binnen komen.

Hieronder volgt een korte weergave van de hoofdlijnen per opgave.

Opgave bestaanszekerheid versterken
Binnen de opgave bestaanszekerheid zien we nog steeds dat het beroep op de minimaregelingen en op 
schuldhulpverlening wat achterblijven bij de prognose. In de prognoses is voor beide voorzieningen 
uitgegaan van een groeiende vraag. Deze groei is lager dan verwacht en dit heeft onder andere te maken 
met de effecten van de nog steeds geldende Rijksmaatregelen, zoals toegelicht.

Voor wat betreft de bijstand doet zich de bijzondere situatie voor dat de prognose qua aantallen lager 
uitvalt dan de eerdere prognoses en tegelijkertijd het geprognosticeerde tekort stijgt. De stijging van het 
tekort komt doordat de daling van de inkomsten voor de BUIG groter is dan de daling van de uitgaven die 
gepaard gaan met de lagere aantallen. De raming van de BUIG-inkomsten wordt in deze tweede 
bestuursrapportage gebaseerd op het Nader Voorlopig Budget (april 2021). Voor die raming is in de 
eerste rapportage een doorrekening gebruikt van de CPB prognoses. De raming BUIG gebaseerd op 
Nader Voorlopig Budget valt € 1,4 mln. lager uit dan begroot. Met nog wat kleinere posten, loopt hiermee 
het tekort uiteindelijk met € 0,5 mln. op naar € 1,8 mln. De stijging van het tekort valt binnen de 
bandbreedte van de in de primaire begroting opgenomen berekeningsonzekerheid van € 2,8 mln. op dit 
onderdeel.

De middelen voor Tonk worden in twee tranches via het gemeentefonds beschikbaar gesteld. Deze 
regeling was, gezien haar invoeringsdatum, nog niet in de begroting 2021 opgenomen. In deze tweede 
bestuursrapportage wordt dit gecorrigeerd. De verwachting is dat het gaat om 300 normuitkeringen, wat 
correspondeert met € 1,0 mln.

Opgave ontwikkelen naar werk 
We zien een lichte stijging in het beroep op bijstand, maar dit is nog niet direct terug te voeren op de 
effecten van de maatregelen rond covid. De uitstroom lijkt zich juist wat te herstellen. De prognose voor 
de klantenaantallen bijstand zijn in deze tweede bestuursrapportage wat naar beneden bijgesteld, 
conform de CPB prognoses. De doelstelling voor het bemiddelen van inwoners met een arbeidsbeperking 
lijkt te worden behaald. Dit geldt ook voor de participatieplekken. 

Om met maatschappelijke en economische ontwikkelingen de uitstroom op het wenselijke niveau te krijgen 
en te houden is gewerkt aan extra inzet op de drie ambities binnen de opgave (bemiddelen 
naar de arbeidsmarkt, inwoners waardevol maken, begeleiding van inwoners met verminderde 
arbeidsmarktwaarde). Hiermee zijn we ook goed voorbereid mocht er in deze onzekere periode onverhoopt 
komende maanden alsnog een verhoging plaatsvinden van het aantal bijstandsaanvragen. 

Opgave zorgen voor ondersteuning
Voor bijna alle Wmo-voorzieningen geldt dat sprake is van een stijging van het aantal actieve indicaties. 
Enige uitzondering betreft het aantal rolstoelen waar sprake is van een lichte daling. 
Wel zien we bij een aantal voorzieningen een daling van het aantal nieuwe aanvragen, mogelijk als 
gevolg van de covid-maatregelen. Voor de voorzieningen waarvoor we een stijging van de klantaantallen 
zien, leidt dit niet altijd tot hogere kosten. Voor dagbesteding en de Drechthopper geldt dat beide 
voorzieningen nog steeds minder gebruikt worden als gevolg van de anderhalve-meter-maatregel, 
waardoor de uitgaven een andere lijn volgen dan de klantenaantallen. Voor huishoudelijke ondersteuning 
zijn de uitgaven tot nu toe lager dan geprognosticeerd. Dat heeft te maken met het eerder genoemde 
personeelstekort. 

Voor huishoudelijke ondersteuning hebben we in verband met de onzekerheid rond het Wetsvoorstel 
Resultaatgericht indiceren besloten het huidige contract nogmaals te verlengen tot en met 2022, met de 
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nieuw onderhandelde prijs. Zo creëren we rust in de huidige voorziening huishoudelijke ondersteuning 
totdat er duidelijkheid is over de koers van de landelijke overheid over de mogelijkheid van 
resultaatgericht indiceren. 

Opgave overstijgende ontwikkelingen
De klanttevredenheid is gestegen en ligt vrij hoog. De krapte op de arbeidsmarkt heeft ook invloed op het 
kunnen blijven realiseren van de regionale ambities vanuit zowel de visie als de nieuwe governance 
ontwikkelingen. Dit signaal wordt breder herkend en we zijn hier over in gesprek met gemeenten en de 
verschillende GR'en in de regio. Specifiek ten aanzien van de ambities rond informatisering zien we een 
risico op vertraging ontstaan. De extra inzet vanuit de huidige bezetting is slechts tijdelijk vol te houden. 
 
PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING

Ingenieursbureau Drechtsteden
Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) verzorgt voor de deelnemers het ontwerp, de aanbesteding en de 
realisatie van de openbare ruimte in de Drechtsteden. Met de technische ingenieursexpertise en 
lokale/regionale gebiedskennis biedt het IBD versterkt en verlengd opdrachtgeverschap voor gemeenten 
richting marktpartijen. Wij zijn een publiek ingenieursbureau dat staat voor het publieke belang op de 
complexe markt van civiele techniek. 

Het is belangrijk dat we ons blijven inzetten op het beheersen van kwaliteit. Daarom is het 
Ingenieursbureau dan ook ISO9001 gecertificeerd. De cultuur en bewustwording om dit met elkaar vorm 
te geven en te optimaliseren groeit. Ook opdrachtgevers zien hoe we onszelf willen verbeteren, en dat 
willen we de komende tijd nog beter naar buiten brengen. Een voorbeeld hiervan is het 
kwaliteitsdashboard dat we medio 2021 ontwikkeld hebben. 

Servicecentrum Drechtsteden
Het SCD draagt de zorg voor professionele bedrijfsvoering, zodat onze partners hun maatschappelijke 
opgaven kunnen waarmaken: wij ontzorgen, zodat onze partners beter kunnen werken.
 Het SCD werkt vraaggericht, innovatief en klantgericht. Om dat te realiseren en dichter bij onze 

klanten te staan, focussen we ons op Procesoptimalisatie, Partnerschap, Leren & Ontwikkelen 
en de implementatie van ICT Verandert / I-organisatie.

 De opbouw en verdere inrichting van de (nieuwe) I-organisatie is gestart, nu de Drechtraad op 6 
april 2021 heeft ingestemd met de voorstellen. De implementatiefase van ICT Verandert is 2 
jaar.

 Het SCD bereidt zich voor op de transitie per 2022 naar de servicegemeente Dordrecht. De 
servicegemeente verleent dan de service aan de andere Drechtstedengemeenten en 
contractpartners.

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden en het Onderzoekcentrum Drechtsteden
De COVID-uitbraak heeft op het werk van GBD/OCD aanmerkelijke impact gehad. De GBD heeft 
uitstelregelingen en maatwerk-betalingsregelingen aangeboden aan inwoners en bedrijven. Bij de 
verzending van de belastingaanslagen 2021 zijn de mogelijkheden om via automatische incasso in 10 
termijnen voor nog meer bedrijven opengesteld. Wanneer de aanslag niet op tijd is betaald krijgt iedereen 
eerst een kosteloze betalingsherinnering.

Het aanvraagproces voor kwijtschelding is ingrijpend vereenvoudigd, het aanvraagformulier voor 
kwijtschelding wordt standaard meegezonden naar inwoners in een huurwoning. Inwoners met een eigen 
woning troffen een standaard WOZ-bezwaar formulier bij de aanslag aan. Sinds dit jaar kunnen veel  
belastingzaken ook digitaal geregeld worden  via: belastingbalie.drechtsteden.nl 

De belastingopbrengsten laten nog geen grote afwijkingen zien t.o.v. de opbrengsten die in de begroting van 
de gemeenten zijn opgenomen. De gemeenten worden hier afzonderlijk over geïnformeerd.

Het OCD heeft een belangrijke rol voor het in beeld brengen van de maatschappelijke effecten van de 
virusuitbraak. Dit resulteerde in vermindering van de uit te voeren reguliere aanvullende dienstverlening. 

GBD/OCD is ook verantwoordelijk voor de centrale datavoorziening voor de Drechtsteden. 
De voortdurende zorg over de financiering van deze voorziening geeft aanleiding voor maatregelen. De 
financiering van deze voorziening binnen het sociaal domein is nu structureel geregeld. In de aanloopperiode 
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zijn de overige exploitatiekosten gefinancierd uit het RPP; nu stellen wij voor dit structureel te regelen met 
een bijdrage van € 250.000,-. Hierdoor wordt voorkomen dat telkens via de risicoparagraaf en de 
jaarrekening deze middelen ter beschikking moeten komen.

De toenemende stroom aan WOZ-bezwaarschriften blijft groeien. De oproep van de zogenaamde No 
Cure-No Pay-bureaus (NCNP-bureaus) aan woningeigenaren en bedrijven "gratis" in bezwaar te gaan, 
vraagt een aanzienlijk hogere inzet van de organisatie. Daarnaast zijn de claims die deze bureaus doen 
op de vergoeding van proceskosten aanzienlijk. Het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het ministerie JenV) is een onderzoek gestart naar deze praktijken en heeft 
hierop nader geadviseerd. Dit heeft nog niet geleid tot wijziging van de wet- en regelgeving ter zake. 
We stellen voor om van het risico van € 400.000 nu € 200.000 structureel mee te nemen in de 
begrotingswijziging; het restant van € 200.000 wordt dan als rest-risico in de risicoparagraaf opgenomen. 
 
Voor de personeelsbegroting van het GBD/OCD is geen automatische toevoeging (cao ca.) voorzien. De 
begrote kosten worden elk jaar afgezet tegen de werkelijke kosten, op grond van de toegestane formatie. 
Op basis van de berekeningen van het SCD is een toevoeging van netto € 255.000 ten opzichte van de 
begrote personeelslasten nodig.

1.2 Overige (financiële) ontwikkelingen

Ontwikkeling loonkosten
Bij de begroting 2021 zijn de budgetten verhoogd voor de verwachte stijging van de loonkosten. Die 
verhoging, met 2,6%, is gebaseerd op de ramingen van het Centraal Plan Bureau. Voor 2021 is er nog 
(steeds) geen nieuwe cao afgesloten voor het jaar 2021. Dat betekent dat bij de 2e burap 2021 de 
budgetten van de loonkosten niet kunnen worden bijgesteld. 

Transitie
Gemeenten hebben het principebesluit genomen tot omvorming van de GR Drechtsteden. De GRD-
dochters Bureau Drechtsteden, Ingenieursbureau, Servicecentrum, Onderzoekcentrum, en 
Gemeentebelastingen worden daarbij onderdeel van de gemeente Dordrecht, als service-organisatie. De 
Sociale dienst blijft binnen de GRD, die wordt omgevormd tot een college-regeling waarbij het Algemeen 
Bestuur bestaat uit collegeleden van de deelnemende gemeenten, en het Dagelijks Bestuur wordt 
gekozen uit het Algemeen Bestuur.

Tussen gemeenten zijn afspraken gemaakt over de dekking van de transitiekosten. De transitiekosten 
lopen niet via de begroting van de GRD, zodat deze niet in deze 2e bestuursrapportage zijn opgenomen. 

Jaarrekening 2021
Onderdeel van de transitie is de financiële afwikkeling bij de GRD van taken en onderdelen die overgaan 
naar de gemeente Dordrecht. Bij het opmaken van de jaarrekening 2021 wordt daarbij onder andere 
gekeken naar lopende contracten en andere verplichtingen. Ook wordt een overdrachtsbalans opgesteld 
voor de bezittingen en schulden die overgaan naar de gemeente Dordrecht.
De afwikkeling kan financiële consequenties hebben, die in de jaarrekening 2021 moeten worden 
verwerkt. Een eerste analyse laat zien dat de verwachting is dat deze financiële consequenties beperkt 
zijn. In de risicoparagraaf is hiervoor een pm post opgenomen
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1.3 Begrotingswijzigingen
In het onderstaande overzicht zijn de voorgestelde begrotingswijzigingen per programma weergegeven. 
Een positief bedrag betekent een verhoging van de baten of de lasten en een negatief bedrag betekent 
een verlaging van de baten of de lasten. De kolom S/I geeft weer of de voorgestelde begrotingswijziging 
een incidenteel of structureel karakter heeft. In de laatste kolom is weergegeven of de wijziging 
consequenties heeft voor de gemeenten en wat dan de financieringsbron is.

(bedragen x € 1.000)

Lasten Baten
Beleid en bestuur -            -            

Sociale Dienst 14.041-      14.041-      
Bestaanszekerheid versterken 13.802-      14.257-      

Apparaat 365           90-             
Inzet apparaat impuls reintegratie en restitutie bijdrage 
pilot inburgering

I Gemeenten

Inkomensondersteuning 573-           
Lagere klantenaantallen, hogere gemiddelde prijs 
uitkering, hogere lasten Ioaw/ Ioaz/ Bbz en lagere 
lasten LKS

I Gemeenten

Inkomensondersteuning 1.036-        Lager BUIG-budget en hogere terugvordering debiteuren I Gemeenten

Inkomensondersteuning 463           Hoger tekort gemeenten I Gemeenten

Inkomensondersteuning 16.556-      16.556-      Tozo middelen I Gemeenten

Inkomensondersteuning 1.412        1.412        
Opboeking uitvoeringskosten 2021 Tozo, dekking 
vanuit bestemmingsreserve(zie jaarstukken 2020 GRD)

I Gemeenten

Minimabeleid 1.550        1.550        Kosten Tonk en toeslagenaffaire I Gemeenten

Ontwikkelen naar werk 32            508          

Apparaat 464           62-             Kosten impuls re-integratie en WABZ IPS traject I Gemeenten

Participatie 1.002-        -            Inzet apparaat t.b.v. inpuls re-integratie I Gemeenten

Wsw 570           570           
Loon- en prijsbijstelling gebaseerd op meicirculaire 
2021

I Gemeenten

Zorgen voor ondersteuning 485-          502-          

Apparaat 14             3-              Inzet apparaat t.b.v. inpuls re-integratie I Gemeenten

Huishoudelijk ondersteuning 499-           499-           
Lagere lasten en baten WMO HO agv onderuitnutting 
indicaties

I Gemeenten

Uitbetaling Innovatiereserve 
Leertuinen

-            178-           Vrijval Innovatiereserve Leertuinen I Gemeenten

Vrijval Innovatiereserve 
Leertuinen

-            178           Vrijval Innovatiereserve Leertuinen I Gemeenten

Overhead 214          209          
Apparaat 5              -            Inzet inburgering apparaatskosten. I Gemeenten
Innovatiereserve 209           209           Onttrekking innovatiereserve SDD I Gemeenten

Bedrijfsvoering 5.814        5.814        
Ingenieursbureau

Projecten 250           250           Hogere lasten en baten door toename opdrachten I Opdrachtgevers

Servicecentrum 4.859        4.859        
Dienstverlening 5.150        5.150        Hogere lasten en baten door toename dienstverlening I Opdrachtgevers (DVO's)
ICT-exploitatie 1.987-        Lagere ICT-kosten I interne mutatie
Frictiereserve SCD 1.696        Toevoeging aan frictiereserve SCD I mutatie reserve
Uitbetaling expl.resultaat ICT 291-           Lagere ICT-kosten I Gemeenten

GBD / OCD 705          705          
Apparaat 293           293           Netto P-lasten belastingen S Deelnemende gemeenten (5)
Dienstverlening 200           200           Hogere proceskosten (WOZ) S Deelnemende gemeenten (5)
Dienstverlening 212           212           Centrale Data Voorziening (CDV) S Gemeenten (7)

Algemene dekkingsmiddelen -            -            

Totaal 8.227-        8.227-        

Gemeenten 
Begroting

Toelichting S/I
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Recapitulatie programmabegroting 
(bedragen x € 1.000)

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Beleid en Bestuur                  3.473                  3.473                           -                                 -                                 -                              -                     3.473                  3.473                           -    

Sociale Dienst Drechtsteden            299.982            299.982                           -                      14.041-                   14.041-                           -               285.940            285.940                           -    

Bedrijfsvoering               70.676               70.676                           -                         5.814                      5.814                           -                  76.490               76.490                           -    

Algemene dekkingsmiddelen                      215-                      215-                           -                                 -                                 -                              -                         215-                      215-                           -    

Totaal      373.916      373.916                -              8.227-           8.227-                -        365.688     365.688                -    

1e burap 2021 Begrotingswijziging  2e  burap 2021 Begroting 2021 na wijzigingen

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

Begrotingswijziging € -8.227

Af:
Tozo + € 16.555
Ingenieursbureau - € 250
Servicecentrum - € 5.150
Bijdrage derden - € 808
ICT-exploitatie - € 1.696
Mutatie reserves - €             103  

Totaal € 8.548

Stijging gemeentelijke bijdragen excl. Tozo € 321

1.4 Risico's
Openstaande risico's
In deze paragraaf zijn opgenomen risico's en kansen die een materiële invloed op de financiële positie 
voor het jaar 2021 kunnen hebben, maar onvoldoende zeker zijn om in de begroting op te nemen.

Onderstaande tabel geeft informatie over de risico's 2021 van de GRD. In de derde kolom is de kans 
waarop een risico zich kan voordoen weergegeven. Indien de kans groot is, dan is de kans dat een risico 
zich voordoet 70%-100%, 40%-70% bij een gemiddelde kans, 20%-40% bij een kleine kans en <20% bij 
een zeer kleine kans.

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

GRD Huisvesting Middel 0,2

De panden Dienstengebouw en Hellingen worden gehuurd van 
de gemeente Dordrecht, waarbij de onderhoudslasten volledig 
voor rekening van de GRD komen. Door de ouderdom van de 
panden, is er een stijging van de jaarlijkse onderhoudslasten. Er 
wordt steeds kritisch gekeken naar de noodzaak van 
investeringen en onderhoudsverplichtingen. 
Risico is dat de extra kosten niet binnen de bestaande budgetten 
kunnen worden opgevangen.

SDD
Bestandsontwikkeling 
inkomensondersteuning

Klein 0,1

De prognose (conform CPB) is dat eind 2021 het aantal 
bijstandsgerechtigden maximaal 6.550 zal zijn. Gezien de 
bijzondere omstandigheden (Covid) en het loslaten van de steun 
maatregelen per oktober is het mogelijk dat dit eind-aantal zal 
worden overschreden. Blijkt dat op het eind van het jaar er 100 
bijstandsgerechtigden meer zijn is er een risico van € 0,4 mln.

SDD Bezuinigingen Rijk Middel 0,5

Tijdens de coronacrisis heeft het Rijk diverse steunpakketten 
gelanceerd. Dit heeft geleid tot een oplopende staatsschuld. 
Conform begrotingsregels Europese Unie moet Nederland 
maatregelen nemen om dit tekort weer terug te brengen. Op dit 
moment lijkt het kabinet gemeenten langdurig te steunen ( het 
huidige pakket loopt tot medio 2021). Voorgaande kabinetten 
bleken na de verkiezingen eerdere toezeggingen niet na te 
komen en alsnog te komen met een aanvullend 
bezuinigingspakket. Deze kans lijkt met de huidige 
begrotingsregels ook voor het toekomstig Kabinet reëel. (Impact: 
50% * € 1.000.000.)
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Dochter Omschrijving Kans Impact Opmerking en sturing

SDD Ontwikkeling macrobudget Groot 1,7

De Rijksbudgetten zijn bepaald aan de hand van een 
geprognosticeerd macrobudget op basis van de ontwikkeling van 
de klantaantallen volgens het CPB. Deze klantaantallen laten een 
daling zien t.o.v. de aantallen ten tijde van publicatie van de 
nader voorlopige budgetten. Rekening houdend met deze daling 
is er een risico van de neerwaartse bijstelling van de budgetten 
met € 2,2 mln. Vanaf 2022 vindt de vergoeding van LKS op basis 
van realisaties plaats. Wat hiervan het positieve financiële effect 
zal zijn is moeilijk te voorspellen.

SDD Tozo 5 Groot 0,2

De generieke steunmaatregelen die de afgelopen anderhalf jaar 
de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis 
hebben geholpen lopen tot 1 oktober 2021 en worden door het 
kabinet niet verlengd. Landelijk wordt een grote toeloop op de 
BBZ regeling verwacht na 1 oktober met mogelijke knelpunten in 
de uitvoering en financiering tot gevolg. Met als gevolg risico's 
voor ondernemers met betrekking tot de bestaanszekerheid.

SDD Wmo begeleiding Middel 0,3

In 2018 is een aantal maatregelen genomen om de groei van de 
uitgaven voor Wmo Begeleiding en kortdurend verblijf te 
beperken. Op dit moment lijkt het dat deze maatregelen 
toereikend zijn om op dit programmaonderdeel binnen het 
beschikbare budget te blijven. Onduidelijk is nog of op langere 
termijn deze maatregelen stand zullen houden. Door de 
vergrijzing van de bevolking is de verwachting dat in de toekomst 
het beroep op de Wmo alleen maar verder zal toenemen. Op dit 
moment lijkt het aantal actieve indicaties weer licht te dalen. 
Mogelijk heeft dit te maken met de invoering van de eigen 
bijdrage CAK. Het is nog niet duidelijk of de stijgende trend van 
afgelopen jaren daarmee doorbroken is.
(Impact: 50% * € 500.000.)

SDD Apparaatskosten Groot 0,8

Er is alleen maar rekening gehouden met prijsstijging bij het 
apparaat, terwijl bij diverse onderdelen dienstverlening met meer 
dan 5- 10% groeit. De aanname is dat er geen groei van het 
apparaat nodig is, als meer activiteiten beter geautomatiseerd 
worden ondersteund. De afgelopen jaren is veel ICT-innovatie 
echter vertraagd of nog niet uitgevoerd. (Impact: 75% * € 
1.000.000.)

GBD No cure, no pay Groot 0,2

Sinds eind 2019 is er een explosieve groei van het aantal
bezwaarschriften. Dit resulteerde in een verdubbeling van de 
proceskosten aan externe particuliere WOZ-bureaus en de 
noodzaak extra personeel in te zetten op de behandeling van de 
bezwaarschriften. Het risico is dat deze ontwikkeling zich verder 
doorzet. Maatregelen: stroom indammen door gerichte 
voorlichting, aansporing bezwaren indienen via websites, op 
specifieke situaties (waardevermindering vanwege 
appartementsrechten bv.) en proactief handelen. Het risico is 
verder verlaagd door nu € 200.000 als extra bijdrage van de 
gemeenten te vragen en het rest-risico hier op te nemen.

GBD Loonkosten Groot 0,3

De gemiddelde loonkosten van GBD/OCD liggen boven de norm 
waarmee het budget is bepaald. Er is een risico dat de realisatie 
hoger uitvalt dan dat budget. Ook na verkrijging van meer budget 
zoals gevraagd bij deze 2e burap .

GBD Effect coronacrisis Groot 0,2

De coronacrisis heeft grote invloed op het werk. Het risico is dat 
er extra kosten moeten worden gemaakt en/of dat baten 
achterblijven ten opzichte van de begroting. Zie de toelichting op 
pagina 50.

BDS Transitie Groot pm

Onderdeel van de transitie is de financiële afwikkeling bij de GRD 
van taken en onderdelen die overgaan naar de gemeente 
Dordrecht. Bij het opmaken van de jaarrekening 2021 wordt 
daarbij onder andere gekeken naar lopende contracten en andere 
verplichtingen. Ook wordt een overdrachtsbalans opgesteld voor 
de bezittingen en schulden die overgaan naar de gemeente 
Dordrecht. De afwikkeling kan financiële consequenties hebben, 
die in de jaarrekening 2021 moeten worden verwerkt.
Een eerste analyse laat zien dat de verwachting is dat deze 
financiële consequenties beperkt zijn.. 

Totaal 4,5
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Openstaande positieve risico's (kansen)
(Bedragen x € 1.000.000) 

Dochter Omschrijving Kans Impact Opmerking en sturing

SDD
Wmo huishoudelijke 
ondersteuning

Middel 0,6

Door de vergrijzing van de bevolking en de aanzuigende 
werking als gevolg van de invoering van het abonnementstarief, 
is de afgelopen jaren het aantal klanten met een voorziening 
huishoudelijke ondersteuning sterk gestegen. Ook in 2021 zien 
we opnieuw een verdere stijging van het aantal nieuwe klanten. 
Deze stijging sluit niet aan bij het beeld van achterblijvende 
uitgaven. De vraag is dan ook of alle toegekende zorg 
daadwerkelijk wordt verzilverd. Om aan de aanhoudende vraag 
te kunnen blijven voldoen moeten zorgaanbieders nieuw 
personeel aantrekken. Inmiddels komt van verschillende 
zorgaanbieders het signaal dat door de krapte op de arbeids-
markt het steeds lastiger wordt om aan nieuw personeel te 
komen. Gevolg hiervan is dat klanten moeten wachten alvorens 
zij daadwerkelijk zorg ontvangen. Dit effect wordt nog eens 
versterkt doordat de zorgaanbieders nog steeds te maken 
hebben met een hoger ziekteverzuim als gevolg van Corona. De 
prognose 2021 laat een overschot zien van circa € 1,6 mln. 
waarvan € 0,5 mln. bij deze 2de burap 2021 wordt teruggeven. 

SDD
Rijkstoezegging 
vergoeding 
terugvorderingen Tozo

Groot 0,5

Door het Rijk is een vergoeding toegezegd van terugvorderingen 
Tozo. Dit geldt voor Tozo-voorschotten die zijn verstrekt voor 22 
april (voor bekendmaking AMvB) en waarop moest worden 
teruggevorderd. Hiervan wordt 30% door het Rijk vergoed. Dit 
bedrag wordt gebaseerd op de verantwoording via de SiSa. Het 
bedrag verantwoord in de SiSa is een vergoeding van € 0,6 mln.

SCD
Openstaande vordering 
fraudezaak

Klein 0,1

Er is een openstaande vordering naar aanleiding van de 
rechtszaak van € 500.000.
Bij vonnis van de Rechtbank Rotterdam, en daarna in hoger 
beroep, bij arrest van het Gerechtshof Den Haag is betrokkene 
veroordeeld tot betaling van ruim € 500.000 aan Drechtsteden. 
De termijn om in cassatie te gaan bij de Hoge Raad is - 
ongebruikt - verstreken, zodat de uitspraak daarmee definitief is.
Naar verwachting wordt slechts een fractie van het bedrag 
uitgekeerd na gelegd beslag (< € 5.000). De fraudeverzekering 
van Drechtsteden keert vooralsnog niet uit, omdat zij de 
strafzaak wil afwachten. Pas als sprake is van een vaststaand 
strafbaar feit, zou er reden zijn om uit te keren. De strafzaak is 
echter nog steeds aanhangig, mede vanwege het feit dat 
betrokkene er alles aan doet om deze zaak te traineren.

Totaal 1,2
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1.5 COVID-19 effecten
In de 2e bestuursrapportage wordt het financieel effect voor 2021 geschetst. In onderstaande tabel zijn de 
mogelijke effecten van de coronacrisis opgenomen. De informatie bevat onzekerheden, omdat het in een 
aantal gevallen gaat om inschattingen van mogelijke ontwikkelingen en gevolgen daarvan. In een aantal 
gevallen zal het überhaupt (nog) niet mogelijk zijn om een financiële raming te geven.

(bedragen x € 1.000.000)
Programma Onderwerp Omschrijving Pagina Risico Financiële 

impact 
begroting

Beleid en bestuur Extra kosten door 
corona

Bureau Drechtsteden levert vooral 
ondersteunende werkzaamheden. Er 
worden geen risico's in de bedrijfsvoering 
of extra kosten verwacht.

13 n.v.t. n.v.t.

SDD - 
bestaanszekerheid 
versterken

Tozo 1) Lagere lasten t.o.v. 1e burap 2021 
(29,7 – 15,1 = 14,6 voor 2021).

22 - -15,1

SDD - 
bestaanszekerheid 
versterken

Inkomensondersteuning Lagere klantenaantallen t.o.v. 1e burap 
2021 (6,2 – 1,2 = 5 voor 2021)..

22 - -1,2

SDD - 
bestaanszekerheid 
versterken

TONK 2) Voor de Tonk wordt uitgegaan van 300 
normuitkeringen en dat correspondeert 
met een totale begrotingswijziging van € 1 
mln.

23 - 1,0

IBD Extra kosten door 
corona

Er worden geen risico's in de 
bedrijfsvoering of extra kosten verwacht.

35 n.v.t. n.v.t.

SCD Extra kosten door 
corona

De coronacrisis heef een grote invloed op 
het werk, zo ook bij het SCD. De 
maatregelen die genomen zijn/ worden, 
hebben met name te maken met de 
voortzetting van de dienstverlening aan de 
klantorganisaties, die voor de 
bedrijfsvoering afhankelijk zijn van het 
functioneren van het SCD. Deze kosten 
zijn doorberekend aan de 
klantenorganisaties.

40 - 0,5

GBD Effect coronacrisis De coronacrisis heeft grote invloed op het 
werk. Het risico is dat er extra kosten 
moeten worden gemaakt en/of dat baten 
achterblijven ten opzichte van de 
begroting. 

44 0,2 -

Totaal 0,2 -14,8

1.6 Governance / transitie
In deze 2e bestuursrapportage rapporteren de GRD-dochters waarmee rekening wordt gehouden bij de 
transitie van de GRD per 1 januari 2022 naar de GR Sociaal en serviceorganisatie van de gemeente 
Dordrecht. De totale (extra) kosten die worden gemaakt i.v.m. de transitie komen uit op € 3,8 miljoen. 
Hier zijn financieringsafspraken over gemaakt, deze kosten lopen niet via de begroting van de GRD. 
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2. Programma's
2.1 Beleid en bestuur

Totaal van het begrotingsprogramma beleid en bestuur (bedragen x € 1.000)

 
Actuele begroting 2021

1e burap 2021
Prognose 2021 Afwijking

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Beleid & bestuur 3.129 3.129 - 3.129 3.129 - - - -

Regiogriffie 344 344 - 344 344 - - - -

Totaal 8.419 8.419 - 3.473 3.473 - - - -

2.1.1 Bureau Drechtsteden

Samenvatting en algemene ontwikkelingen
De afgelopen maanden is vanuit Bureau Drechtsteden hard gewerkt aan het vorm geven van de  
voorgenomen transitie van de GRD naar de GR Sociaal en de Servicegemeente Dordrecht. Dit uit zich in 
diverse adviserende en uitvoerende werkzaamheden in de project- en expertteams en in de 
ondersteuning van het coördinatieteam en de ambtelijke stuurgroep. 

Naast het werk voor de transitie gaan de reguliere taken gewoon door, zoals de ondersteuning van het 
Drechtstedenbestuur en de Drechtsteden samenwerking, de uitvoering van de concerntaken voor de 
GRD, de medezeggenschap en de toezichthoudende taken van de functionaris gegevensbescherming.

In de transitie lopen Bureau Drechtsteden en de Regiogriffie een ander pad dan de andere dochters van 
de GRD en zullen niet "as-is" overgaan. De taken en ambities van beide onderdelen zullen worden 
verdeeld over de GR Sociaal en de gemeente Dordrecht. Vanuit deze nieuwe plaats blijven we ons 
inzetten voor de samenwerking in de Drechtsteden.

COVID-19
Bureau Drechtsteden levert vooral ondersteunende werkzaamheden. Er worden geen risico's in de 
bedrijfsvoering of extra kosten verwacht.

Governance / transitie

Balansposten Bureau Drechtsteden
Er zijn twee tussenrekeningen voor het Regionaal Platform Verkeersveiligheid. Op een van deze staat 
een subsidie voor 2020 en 2021. Als deze subsidie niet opgaat, dan wordt dit terug gestort naar de 
provincie Zuid Holland. De andere tussenrekening is een "reserve". Deze gaat naar de gemeente 
Dordrecht als deze aan het einde van het jaar niet leeg is.

Voor de deelneming Innovation Quarter is een voorstel op 9 september in het Drechtstedenbestuur 
geweest, waarin wordt voorgesteld om aanvullend € 427.000 te storten. De deelneming wordt daarmee € 
927.000.

Prognose resultaat Bureau Drechtsteden (bedragen x € 1.000) 

 

Actuele begroting 2021
1e burap 2021 Prognose 2021 Afwijking

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Saldo van baten en lasten 3.129 3.129 0 3.129 3.129 0 0 0 0
Mutaties reserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geraamd resultaat 3.129 3.129 0 3.129 3.129 0 0 0 0

Resultaatanalyse
Er wordt geen afwijking verwacht.
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2.1.2 Regiogriffie

Samenvatting en algemene ontwikkelingen
Jaarlijks stelt de Regiogriffie een jaarplan op. Naast de reguliere taken zijn hierin een aantal specifieke 
doelstellingen opgenomen. Het jaar 2021 is een bijzonder jaar gelet op de transitie die is ingezet om te 
komen tot afschaffing van de Drechtraad en daarmee tevens van de regiogriffie na 2021. Daarnaast is de 
wijze van vergaderen door de maatregelen rond het coronavirus gewijzigd in het digitaal vergaderen.

Vanwege het aflopende bestaan van de regiogriffie is en wordt de oorspronkelijke vacature voor 
raadsadviseur niet ingevuld. Eerder was vastgesteld dat de werkelijke bezetting in 2021 1,9 fte zou 
bevatten, echter is dit nu 1,33 fte. De kosten van de inhuur van de interim griffier vallen hiermee binnen 
het personeelsbudget van de regiogriffie. In het plan is € 15.000 gereserveerd voor eventuele inhuur van 
een medewerker voor de archivering. De kosten voor de vergaderingen van de Drechtraad zullen lager 
uitvallen dan begroot, gelet op de inzet van digitaal vergaderen. Wel zal de laatste 
Drechtraadsvergadering van 7 december naar verwachting fysiek gehouden worden in Alblasserdam, 
waarbij extra kosten zijn gemoeid, maar binnen het budget.

De verwachting is onderschrijding van het budget; maar niet zodanig dat er voor is gekozen om geen 
begrotingswijziging in te dienen.

Inhoudelijke afwijkingen en voorstellen
Er zijn geen inhoudelijke afwijkingen te rapporteren.

Prognose resultaat Regiogriffie (bedragen x € 1.000)

 

Actuele begroting 2021
1e burap 2021 Prognose 2021 Afwijking

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Saldo van baten en lasten 344 344 - 344 344 - - - -
Mutaties reserve - - - - - - - - -
Geraamd resultaat 344 344 - 344 344 - - - -

Resultaatanalyse Regiogriffie
Door de voortdurende coronabeperkingen is online in plaats van fysiek vergaderen nog steeds de regel. 
Om die reden is nu al zichtbaar dat de beschikbare budgetten zullen worden onderschreden. Toch is op 
dit moment nog niet goed in te schatten wat in de rest van het jaar aan kosten – ook in het kader van de 
transitie - moet worden gemaakt. Daarom is de keuze gemaakt om geen begrotingswijziging in te dienen. 
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2.2 Sociale Dienst Drechtsteden

Algemeen
Wij willen dat inwoners van de Drechtsteden zelfstandig kunnen wonen, werken en samenleven. Als dat 
op eigen kracht of met hulp van de omgeving niet lukt, dan ondersteunen we. Om dat te bereiken werken 
we samen met gemeenten, hulpverleners en andere sociaal-maatschappelijke partners.

We bieden ondersteuning om mensen met een beperking of gezondheidsproblemen langer zelfstandig te 
kunnen laten wonen en te laten meedoen in de samenleving. 

We geven advies en ondersteuning bij het ontwikkelen naar en het vinden van werk. Werkgevers worden 
door ons ontzorgd; we werken met hen samen, adviseren en ondersteunen hen en bieden financiële 
compensatie voor de inzet die nodig is om onze doelgroep aan het werk te helpen en te houden.

Als mensen niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien, verstrekken we een bijstandsuitkering. Mensen 
met financiële problemen krijgen budgetadvies en wordt schuldhulpverlening geboden.

Governance / transitie
De SDD bereid zich voor op de transitie naar de nieuwe samenwerkingsvorm: de GR Sociaal.
We zitten volop in het besluitvormingsproces van de GR Sociaal. Het college van B&W van Dordrecht 
heeft, zoals de regeling voorschrijft, het voorstel inclusief alle bijlagen half september verstuurd naar alle 
andere colleges in de Drechtsteden. Hiermee zijn de stukken in route. Alle colleges behandelen dit voorstel 
de komende periode en sturen dit vervolgens door aan de gemeenteraden. De gemeenteraden bepalen 
daarna of zij definitief toestemming geven aan het college om de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal 
(GR Sociaal) aan te gaan en treden met hun besluit ook uit de Gemeenschappelijke Regeling 
Drechtsteden (GRD). 

Naast het herschrijven van de regeling zelf is de SDD momenteel druk bezig met andere noodzakelijke 
voorbereidingen zoals het herschrijven van de verordeningen e.d.. We liggen op schema, we hopen 
daarmee op 1 januari 2022 van start te kunnen gaan met de vernieuwde samenwerking.

Financiële afwijkingen en voorstellen
In de tabel hieronder ziet u in detail wat alle verschuivingen per onderdeel zijn. De belangrijkste mutaties 
met effect voor gemeenten worden in deze paragraaf kort toegelicht. 

(bedragen x € 1)

Begrotingswijzigingen per opgaven en per product (bedragen x € 1)

Opgaven en product
 Begroting lasten 

2e burap 21 
 Begroting baten 

2e burap 21 
Journaal_Omschrijving wijziging

Bestaanzekerheid versterken Totaal -13.802.440              14.256.803                

Apparaat Bestaanzekerheid versterken Totaal 364.595                     89.768                       O.a. apparaat impuls re-integratie en restitutie bijdrage pilot inburgering incidenteel

Inkomensondersteuning Totaal -15.717.035              15.717.035                Tozo middelen (€ 15,1 mln. incl. onttrekking alg. reserve) en lagere bijstandslasten incidenteel

Minimabeleid Totaal 1.550.000                  -1.550.000                Opboeking Tonk en toeslagenaffaire incidenteel

Ontwikkelen naar werk Totaal 32.371                       -508.600                   

Apparaat Ontwikkelen naar werk Totaal 464.130                     61.641                       O.a. apparaat impuls re-integratie en WABZ IPS traject incidenteel

Participatie Totaal -1.002.000                -                            Inzet apparaat t.b.v. impuls re-integratie incidenteel

WSW Totaal 570.241                     -570.241                   Loon- en prijsbijstelling  gebaseerd op de meicirculaire 2021 incidenteel

Overhead 214.494                     -209.394                   

Apparaat Overhead Totaal 5.100                         -                            Apparaatskosten binnen opgave Ontwikkelen naar Werk incidenteel

Innovatiereserve 209.394                     -209.394                   Onttrekking innovatiereserve SDD incidenteel

Zorgen voor ondersteuning Totaal -486.466                   503.232                     

Apparaat Zorgen voor ondersteuning Totaal 13.534                       3.232                         Inzet apparaat t.b.v. impuls re-integratie incidenteel

Huishoudelijke ondersteuning Totaal -500.000                   500.000                     Verlagen lasten en baten Wmo HO agv onderuitnutting indicaties incidenteel

Uitbetaling Innovatiereserve Leertuinen -                            177.867                     Vrijval Innovatiereserve Leertuinen incidenteel

Vrijval Innovatiereserve Leertuinen -                            -177.867                   Vrijval Innovatiereserve Leertuinen incidenteel

Eindtotaal -14.042.041              14.042.041                
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Toelichting:
Extra implementatie  kosten   Wet i  nburgering   
Dit is bedoeld om op dezelfde vlieghoogte te komen en aan de kant van de SDD zaken in gang te zetten 
om dat te organiseren en regelen. Totaal € 10.000.

gemeente 2021
Alblasserdam 3.178     
HV Giessendam 2.859     
Sliedrecht 3.963     

10.000   

In de eerste burap is gemeld dat de eenmalige implementatiekosten in 2021 voor inburgering
€ 0,29 mln. betroffen. Het betrof hier de implementatie voor 4 gemeenten (Dordrecht, Hendrik Ido 
Ambacht, Papendrecht en Zwijndrecht). Inmiddels is er een afspraak gemaakt met alle 7 gemeenten. Dit 
betekent dat de € 0,29 mln. in de verdeling nu over alle Drechtstedengemeenten verdeeld wordt.

Gemeente H.I. Ambacht, pilot inburgering
Restitutie bijdrage landelijke pilot inburgering financieel ontzorgen.

gemeente 2021
HI Ambacht -74.641  

Yulius, vergoeding IPS trajecten
Terugdraaien vergoeding IPS; Werk als Beste Zorg, samenwerking met Yulius; uitvoering geven aan het IPS 
traject (Individuele plaatsing en steun aan deelnemers met een ernstige psychiatrische aandoening).

gemeente 2021
Yulius -90.000  

Effect begrotingswijzigingen op de gemeentelijke bijdragen (bedragen x € 1)

In bovenstaande tabel vindt u de aanpassingen (daling) van de totale gemeentelijke bijdragen (dekking 
gemeenten) en bijdragen derden die gezamenlijk optellen tot de begrotingswijzigingen van deze 2e 
bestuursrapportage tot een bedrag van € 14,0 mln. (incl. Tozo). De Tozo-middelen zijn weliswaar 
opgenomen in bovenstaande tabel, maar worden apart gefactureerd aan gemeenten.
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Exclusief de Tozo-middelen dalen de gemeentelijke bijdragen bij deze 2e bestuursrapportage 2021 
afgerond met € 0,1 mln. In de opgenomen bijlagen wordt de reguliere liquiditeit ook zonder de 
begrotingswijziging Tozo gepresenteerd. 

Financiële afwijkingen bijdragen gemeenten (excl. Tozo) 
- Bestaanszekerheid versterken€ 0,0 mln.; 
- Ontwikkelen naar werk € 0,6 mln.; 
- Zorgen voor ondersteuning         € 0,  7   mln.-/-   
Totaal lagere bijdragen gem. € 0,1 mln.-/- 

Per saldo dus een daling van de gemeentelijke bijdragen van afgerond € 0,1 mln. 

Toelichting: 

Bestaanszekerheid versterken 
De daling van de bijdragen gemeenten bij deze opgave is het saldo van een daling van de 
uitkeringslasten van € 0,9 mln., hogere kosten minimabeleid van € 1,0 mln. (Tonk) en lagere kosten 
apparaat € 0,1 mln. Het positieve effect van de daling van de uitkeringslasten wordt echter teniet gedaan 
door lagere BUIG-budgetten ter grootte van € 1,4 mln., zodat per saldo het tekort op de BUIG voor 
gemeenten toeneemt met € 0,5 mln. naar € 1,8 mln. (tekort 1e burap 2021 was € 1,3 mln.). Afrekening 
van de uitvoering van de Tonk-regeling vindt bij de jaarrekening 2021 plaats op basis van na-calculatie.

Ontwikkelen naar werk 
Zowel de baten als de lasten Wsw worden verhoogd met € 0,6 mln. in verband met loon- en 
prijsbijstelling Sw. Dit is gebaseerd op de meicirculaire 2021. Conform financieringsafspraken wordt het 
bedrag één-op-één doorgestort naar Drechtwerk. 

De verwachting is dat er bij participatie aan het eind van het jaar een overschot is ter grootte van 
€ 1,3 mln. Wegens de moeilijke voorspelbaarheid als gevolg van covid-19, wordt voorgesteld om het 
overschot af te rekenen met gemeenten bij de jaarrekening 2021. 

Zorgen voor ondersteuning 
Voorgesteld wordt om het geprognosticeerde overschot van de Wmo (onderbesteding) van € 1,2 mln. 
nog niet bij deze 2e bestuursrapportage volledig af te ramen, maar deze te beperken tot een verlaging 
van de begroting huishoudelijke ondersteuning met € 0,5 mln. (zie ook paragraaf 'Zorgen voor 
ondersteuning'). 

Voorgesteld wordt om het saldo van de Innovatiereserve Leertuinen ter grootte van circa € 0,2 mln. vrij te 
laten vallen ten gunste van de gemeenten.
 

Sociale Dienst programmaverantwoording

2.2.1 Bestaanszekerheid versterken

Wat willen wij bereiken?

Obstakels voor bestaanszekerheid wegnemen

Stabiliteit bieden en bevorderen

Inwoners eerder en beter bereiken

Binnen de opgave "bestaanszekerheid versterken" staan de drie bovenstaande ambities centraal. We 
bieden inwoners (inkomens)ondersteuning in de vorm van algemene bijstand en minimavoorzieningen en 
nemen daarmee een aantal financiële obstakels weg, waardoor het perspectief op bestaanszekerheid 
voor deze inwoners wordt versterkt. Inwoners worden daarnaast geholpen met hun schulden en gecoacht 
in hun financiële zelfredzaamheid. De inzet is daarbij gericht op het zo vroeg mogelijk signaleren, 
stabiliseren en oplossen van schulden en het creëren van een duurzaam beheersbare financiële situatie 
voor onze inwoners. 
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Naast bovenstaande ambities is een aantal kwantitatieve doelstellingen (dan wel aannames) 
geformuleerd die zijn opgenomen in (dan wel ten grondslag hebben gelegen aan) de primaire begroting 
2021. Aangezien de doelstellingen/aannames in de primaire begroting nog waren gebaseerd op de 
situatie vóór covid en daarmee uitgingen van een andere economische realiteit, zijn zij op een aantal 
onderdelen in de eerste bestuursrapportage 2021 bijgesteld. Deze bijstellingen hadden betrekking op:

- De geprognosticeerde aantallen en uitgaven algemene bijstand ten opzichte van de primaire 
begroting, aangezien als gevolg van covid de daling van het aantal bijstandsontvangers uit de 
voorgaande jaren in 2020 is omgeslagen in een stijging;

- De invoering van twee specifieke steunmaatregelen die ten tijde van het opstellen van de 
primaire begroting niet waren voorzien: de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 
ondernemers (Tozo) en de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) als antwoord 
op de covidcrisis.

De betreffende bijstellingen zijn in het onderstaande verwerkt.

Inkomensvoorzienin
g

1e Burap 21 
Aannames

Stand 31-08-2021 Prognose 2021

Algemene bijstand   6.700* 6.439  6.550*
Tozo 3 aanvragen** 1.950 1.954 1.954

Tozo 4 aanvragen** 1.950 730 730
Tozo 5 aanvragen** NVT 340 500
*Gebaseerd op de meest recente CPB-prognose (CEP juni 21), verwachte groei bijstandsvolume t.o.v. 
stand 1 januari 2021 = 2,2%).
** Tozo 3 liep tot 1 april 2021, Tozo 4 stond open tot 1 juli 2021 en is daarna opgevolgd door Tozo 5, met 
een looptijd tot 1 oktober 2021. Dat er een vierde doorstart (=Tozo 5) zou komen van Tozo was ten tijde 
van het opstellen van de eerste Burap 2021 nog niet bekend.

Minimabeleid Prim. Begroting 2021
Aannames

Stand 31-08-21 Prognose 2021

Persoonlijk 
minimabudget

6.205 3.214 5.300

Bijz. bijstand Bewind 2.046 1.965 Cf. aanname begroting
SMS-kinderfonds 5.146 4.602 Cf. aanname begroting
SUN 250 169 Cf. aanname begroting
CZM minima 4.261 3.783 3.783
CZM CZG 6.216 6.067 6.067
TONK aanvragen* 900 240 300

* De Tonk heeft een looptijd tot 1 oktober 2021.

Schuldhulpverlening
Doelstellingen Beleidsplan

Stand 31-08-2021 Prognose 2021

Wachttijd: in 95% van de gevallen wordt 
maximaal 10 werkdagen na de melding de 
hulpvraag vastgesteld

* *

Aantal trajecten: naast de bestaande klanten 
wordt minimaal 1200 nieuwe klanten een 
dienstverleningstraject aangeboden

688 1.032

Kwaliteit stabilisatietraject: minimaal 75% van de 
stabilisatietrajecten wordt positief afgesloten 76% Cf. doelstelling

Kwaliteit schuldregelingstraject: minimaal 85% 
van de schuldregelingstrajecten wordt positief 
afgesloten

98% Cf. doelstelling

*Wachttijd is op dit moment niet te meten vanwege systeemaanpassingen. 

In de eerste bestuursrapportage 2021 was nog informatie opgenomen over de afwikkeling van de hulp 
aan slachtoffers van de toeslagenaffaire. Aangezien de verantwoording over dit onderwerp via een 
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andere weg loopt dan de voorliggende Bestuursrapportage, is de betreffende informatie hier achterwege 
gelaten.

Wat hebben wij hiervoor gedaan?
In het onderstaande worden enkel de afwijkingen ten opzichte van bovenstaande aannames 
gerapporteerd. Dit geldt ook voor afwijkingen op de doelstellingen Schuldhulpverlening.

Sinds covid is het lastig prognosticeren. Dit geldt in algemene zin voor bijna alle aantallen en uitgaven op 
het gebied van de opgave Bestaanszekerheid Versterken, maar voor de inkomensvoorzieningen in het 
bijzonder. Zij zijn in hogere en directere mate afhankelijk van de economische ontwikkelingen. 
Aanpassingen in de economische vooruitzichten volgen elkaar sinds covid in hoog tempo op, afhankelijk 
van de besmettingsgraad, de contactbeperkende maatregelen en de steunmaatregelen van het Rijk om 
arbeidsplaatsen te behouden en koopkrachtverlies te voorkomen. 

Waar de uitweg uit de crisis aanstaande lijkt, en de economie momenteel navenant aantrekt, blijft het 
onzeker hoe de ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan verlopen en wat de eventuele nadelige 
gevolgen hiervan zullen zijn voor de economie. Dit geldt ook voor het afbouwen van de steunmaat-
regelen per 1 oktober 2021 en de gevolgen die dat gaat hebben voor de werkloosheidscijfers en de 
armoedeontwikkeling (op korte en lange termijn). Iedere prognose is daarom met een behoorlijke 
onzekerheid omgeven. 

Inkomensvoorzieningen
Sinds 26 juni is stap 4 van het landelijke "Openingsplan Corona" in werking getreden en zijn vergaande 
versoepelingen ingetreden. Dit is sinds de aankondiging van de versoepelingen terug te zien te zien in de 
bijstandscijfers: de stijging is afgevlakt en een voorzichtige daling ingezet. Wel valt op – afgezet tegen 
andere gemeenten in de Benchmark – dat de daling in de Drechtsteden lager uitvalt. Met de voorziene 
aanpassing van de BUIG in september kan dit nadelig uitpakken.

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling te zien van de bijstandsklanten voor de jaren januari 2019 t/m 
augustus 2021. De ontwikkeling vertoont een grillig verloop, waarin duidelijk de effecten van de tijdelijke 
lockdowns en versoepelingen zijn te herkennen.

Het beroep op de TOZO regeling blijft achter bij de prognoses in de eerste Burap. Dit is het effect van het 
feit dat veel ZZP'ers en ondernemers kunnen profiteren van de vergaande versoepelingen van de 
contactbeperkende maatregelen en weer "back in business" zijn. Gemeenten worden, op voorwaarde van 
rechtmatige uitvoering, volledig financieel gecompenseerd voor de uitkeringskosten van de Tozo. Voor de 
uitvoeringskosten krijgen zij een vast bedrag per genomen besluit (ongeacht of dit een toekenning of 
afwijzing betreft). Voor de gemeentelijke balans heeft de afwijking van de prognoses daarom geen 
gevolgen. De middelen voor Tozo worden in tranches ter beschikking gesteld, met deze tweede 
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bestuursrapportage wordt de derde tranche aan de begroting van de SDD toegevoegd. Zoals eerder 
gerapporteerd kende de Tozo-regeling in de beginfase nog onduidelijkheden in de regelgeving. In het 
kader daarvan is besloten twee type terugvorderingen, waarbij de klant geen verwijten te maken zijn, stop 
te zetten.

De Tozo kent twee voorzieningen: aanvullende inkomensondersteuning (levensonderhoud) en een lening 
voor bedrijfskapitaal (bedrijfskrediet). De tijdelijke regeling is afgeleid van het Besluit bijstandsverlening 
zelfstandigen 2004 (Bbz). Zelfstandigen met een (huishoud)inkomen onder het sociaal minimum kunnen 
aanspraak maken op financiële bijstand voor levensonderhoud. Inmiddels is deze regeling per 1 juli 2021 
voor de vierde keer verlengd. Het bereik van Tozo liep aanvankelijk sterk terug. Dat kwam door de 
verzwaring van de toegangscriteria bij de start van Tozo 2, waardoor minder mensen er recht op hadden. 
Het definitieve aantal toekenningen kan echter nog niet worden bepaald aangezien het 
beoordelingsproces van de aanvragen Tozo 4 en 5 nog gaande is. Bovendien zijn inmiddels de 
omstandigheden ten aanzien van de contactbeperkende maatregelen in gunstige zin gewijzigd, waardoor 
mogelijk minder inwoners een aanvraag indienen omdat dat hen in staat stelt een eigen inkomen te 
genereren.

Aandachtspunt bij de Tozo voor het laatste kwartaal 2021 is wat het effect zal zijn van het beëindigen van 
de steunmaatregelen (incl. Tozo) per 1 oktober 2021 op aantallen en financiën Bbz. Dit geldt ook voor de 
bijstandsontwikkeling. In verband met de verwachte toeloop zijn hiervoor risico's opgenomen in de 
risicoparagraaf. Het risico van de verwachte toeloop op de Bbz-regeling wordt momenteel onderzocht en 
besproken met het Regionaal Bureau Zelfstandigen.

Stand 1 augustus 2021

Levensonderhoud
Totaal 

Drechtsteden
2020 2021

 Tozo 1 aanvraag           4.600 4.600 0
 Tozo 1 toegekend           3.734 3.592 142
 Tozo 2 aanvraag           1.251 1.251 0
 Tozo 2 toegekend           1.104 1.090 14
 Tozo 3 aanvraag           1.954 1.229 725
 Tozo 3 toegekend *              670 296 374
 Tozo 4 aanvraag 730 0 730
 Tozo 4 toegekend * 17 0 17
Tozo 5 aanvraag 340 0 340
Tozo 5 toegekend * 0 0 0

 Bedrijfskrediet 
 Totaal 

Drechtsteden
2020 2021

 Tozo 1 aanvraag              138 138 0
 Tozo 1 toegekend                87 87 0
 Tozo 2 aanvraag                79 79 0
 Tozo 2 toegekend                65 65 0
 Tozo 3 aanvraag                118 72 46
 Tozo 3 toegekend *                117 43 74

 Tozo 4 aanvraag 17 0 17

 Tozo 4 toegekend * 7 0 7

Tozo 5 aanvraag 4 0 4

Tozo 5 toegekend * 0 0 0

* Bij Tozo 4 en 5 zijn nog veel aanvragen in behandeling, waardoor er over de eindstand van het aantal 
toekenningen nog geen definitieve uitspraak kan worden gedaan. 
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Minimabeleid
De verwachting dat de in de eerste bestuursrapportage 2021 geconstateerde onderbenutting op het 
SMS-kinderfonds en het Persoonlijk Minimabudget zich na de verslagperiode zou herstellen is (nog) niet 
uitgekomen. Het aantal kinderen dat gebruik maakt van het SMS-kinderfonds is wel hersteld, alleen de 
gemiddelde besteding per kind is lager dan begroot. Hierdoor ontstaat de onderbenutting. 
Daarentegen is het aantal personen dat bijzondere bijstand heeft aangevraagd voor de kosten van 
bewindvoering licht gestegen, maar de financiële effecten daarvan blijven door een daling van de 
gemiddelde kosten per cliënt beperkt. De bijzondere bijstand laat een flinke stijging zien. Dit wordt 
voornamelijk veroorzaakt door inrichting huisraad en verhuiskosten. Naar verwachting wordt de 
geconstateerde onderbesteding in de laatste periode van het jaar niet meer ingelopen, hoewel de 
minimavoorzieningen traditioneel een grillig verloop laten zien.

De TONK is een nieuwe steunmaatregel die met ingang van 5 maart in de Drechtsteden is opengesteld. 
Inwoners kunnen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 een beroep doen op financiële 
ondersteuning voor vaste lasten zoals huur en nutsvoorzieningen. De TONK wordt uitgevoerd onder het 
regime van de bijzondere bijstand, en gemeenten hebben beleidsvrijheid bij het bepalen van de 
vergoedingen en de toegangsvoorwaarden. Ondanks de ruimhartigheid die het Rijk van de gemeenten 
vroeg bij de toekenning van de TONK, was het budget dat het Ministerie van SZW (aanvankelijk) ter 
beschikking stelde aanvankelijk beperkt. Veel gemeenten (ook de Drechtsteden) hebben daarom 
gekozen voor een terughoudende aanpak.

Mogelijk is dit een verklaring waarom het aantal aanvragen in eerste instantie achterbleef bij de 
prognose. Hoewel dit wel een landelijk beeld betreft, ook bij gemeenten die voor een ruimhartiger aanpak 
hebben gekozen. De voorwaarden voor de TONK zijn in juni in de Drechtsteden met terugwerkende 
kracht verruimd, maar hebben nog niet het gewenste effect gesorteerd. Dit is waarschijnlijk het gevolg 
van de economische opbloei sinds de aankondiging van de vergaande versoepelingen van de 
contactbeperkende maatregelen door het kabinet eveneens in juni. De middelen voor TONK worden in 
twee tranches via het gemeentefonds beschikbaar gesteld. De TONK was, gezien haar invoeringsdatum, 
nog niet in de begroting 2021 opgenomen. In de onderhavige bestuursrapportage wordt dit gecorrigeerd.
Over de afwijking op de Collectieve Zorgverzekering voor Minima (CZM) is in de eerste 
bestuursrapportage 2021 reeds gerapporteerd. De geconstateerde daling was toen al definitief, 
aangezien verlenging of overstap van de zorgverzekering altijd voor 1 januari van het nieuwe jaar dient te 
geschieden. In de eerste bestuursrapportage is de begroting daarom op beide onderdelen van de CZM al 
neerwaarts bijgesteld. De CZM speelt een echter een belangrijke rol in het voorkomen van onverwachte 
(zorg)kosten en daarmee schulden. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) adviseert om 
de CZM onder de aandacht te brengen en actief te promoten om zo in te zetten op een maximaal bereik. 
De komende periode vangt de jaarlijkse communicatie rondom de CZM aan, deze zal in navolging van 
het advies van het Nibud dan ook geïntensiveerd worden om het bereik te vergroten.

Schuldhulpverlening
Eén van de prestatie-indicatoren op het gebied van schuldhulpverlening is het aantal nieuw te starten 
trajecten schuldhulpverlening op jaarbasis. Voor 2021 staat dit aantal op 1200. Op 31 augustus 2021 
waren er 688 nieuwe trajecten gestart. Lineair geëxtrapoleerd zou dat betekenen dat het (minimale) 
aantal trajecten conform doelstelling niet gerealiseerd zal worden. De belangrijkste redenen voor het 
achterblijven van het aantal nieuw gestarte trajecten zijn, naast het vertragingseffect tussen het ontstaan 
van financiële problematiek en het beroep op schuldhulpverlening, de landelijke steunmaatregelen, die 
zijn gericht op koopkrachtbehoud en de instandhouding van ondernemingen. Het aantal faillissementen is 
daardoor momenteel historisch laag. Daarnaast speelt de sluiting van de vind- en meldplaatsen ten tijde 
van de lockdown-periode een rol. Dit alles sluit aan bij het landelijke beeld. Daarnaast speelt nog mee dat 
in de Drechtsteden de vroegsignalering nog niet volledig was ingeregeld. In het laatste kwartaal 2021 
wordt daarom nog wel een inhaalslag verwacht. De overige prestatie-indicatoren zijn conform 
doelstelling.

Tevens blijkt de kwaliteit van de stabilisatietrajecten in de tweede verslagperiode iets achter te blijven bij 
de doelstelling. Vermoedelijk heeft het ermee te maken dat cliënten tijdens de dienstverlening op afstand 
als gevolg van de contactbeperkende maatregelen het lastiger vinden hun papieren (digitaal) aan te 
leveren. Dit probleem speelt niet bij schuldregelingen (de andere prestatie-indicator) waar het traject pas 
start wanneer het dossier compleet is.
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Wat zijn de kosten?

Toelichting:
Algemeen
Bovenstaande tabel laat de begrotingswijzigingen zien (daling) ten opzichte van de 
1e bestuursrapportage voor de opgave bestaanszekerheid versterken. De totale lasten na bijstelling van 
de begroting zijn afgerond € 149 mln., de totale baten zijn afgerond € 161 mln. Het verschil (saldo) ter 
grootte van circa € 12 mln. wordt veroorzaakt, omdat aan de batenkant de gemeentelijke bijdragen 
volledig op het inhoudelijke taakveld moeten worden verantwoord (dus niet op taakveld overhead), terwijl 
aan de lastenkant een uitsplitsing wordt gemaakt over de inhoudelijke taakvelden, inclusief het taakveld 
overhead (zie ook paragraaf Bedrijfsvoering).

Inkomensondersteuning
De 1e bestuursrapportage 2021 liet een nadelig financieel effect zien voor gemeenten van € 1,3 mln. 
Deze 2e bestuursrapportage 2021 laat zien dat het nadelig financieel effect oploopt naar 
€ 1,8 mln. In de berekening is uitgegaan van de nader voorlopige budgetten. De definitieve budgetten 
zullen naar verwachting begin oktober gepubliceerd worden.
In de berekening van het geprognosticeerde effect is, op voorhand van het besluit Drechtraad, de vrijval 
van de reserve uitvoeringskosten Tozo van € 1,4 mln. als baat meegenomen.
De lasten van deze 2e bestuursrapportage 2021 laten ten opzichte van de 1e bestuursrapportage een 
daling zien van € 15,7 mln. De grootste mutatie betreffen de Tozo-middelen (€ 15,1 mln.) en de lagere 
bijstandslasten als gevolg van de lagere geprognosticeerde klantaantallen.

Bij lagere klantenaantallen is de verwachting dat ook het financieel effect een positieve ontwikkeling laat 
zien. Hier is nu een tegengestelde ontwikkeling te zien. Deze wordt veroorzaakt door het feit dat in de 1e 
bestuursrapportage het risico in de berekening is meegenomen dat de klantaantallen eind 2021 jaar 
hoger zouden zijn en is het Rijksbudget hierop gebaseerd in plaats van op het lagere nader voorlopig 
budget (zie risicoparagraaf eerste bestuursrapportage). In deze tweede bestuursrapportage wordt 
uitgegaan van het nader voorlopig budget waardoor het positieve effect van de lagere klantaantallen te 
niet wordt gedaan. De laatste prognose van het CPB (juni) laat een nog verdere daling zien van de 
klantaantallen waardoor er de verwachting is dat het definitieve budget nog lager is (zie risicoparagraaf). 
De mutatie van het tekort laat zich in onderstaande verklaren:

Bedragen x € 1.000
Inkomensondersteuning

Lasten Baten

1e burap 2021 136.927 136.927

A. Lagere klantaantallen -1.157
B. Hogere gemiddelde prijs uitkering 360
C. Hogere lasten Ioaw /Ioaz/Bbz 591
D. Lagere lasten LKS -367
E. Lagere lasten Tozo -15.143
F. Lager BUIG-budget -1.384
G. Hoger budget Tozo 2.091
H. Hogere terugvordering debiteuren 348
I. Tozo budget 2020 (incl voorlopige afrekening 2020) -17.234

2e burap 2021 121.211 120.748

Saldo tekort / financieel effect gemeenten 463
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De daling van de Lasten en Baten van de Tozo middelen bestaat uit het volgende:
Tozo Lasten Baten

1e burap 29.754        29.754        

Tozo 3e tranche 2.091          2.091          

Voorlopige terugbetaling -17.940       -17.940       

Hogere balanspost 2020 706             706             

2e burap 14.611        14.611        

In de 1e bestuursrapportage 2021 was een eindstand van 6.700 uitkeringsdossiers geprognosticeerd. Op 
basis van de laatste prognose van het CPB (juni 2021) stellen we de geprognosticeerde eindstand bij 
naar 6.550. Het moment van aflopen van de steunmaatregelen is bepalend of deze geprognosticeerde 
eindstand daadwerkelijk gehaald zal worden. Het CPB prognostiseert vooralsnog een stijging van 2,2% in 
2021 en een stijging van 2,0% in 2022.

Minimabeleid
Er blijft sprake van een lichte onderbenutting. De stijging op de bijzondere bijstand maakt de 
geprognosticeerde onderuitputting op SMS kinderfonds en Persoonlijk minimabeleid (PMB) niet goed. 
Ondanks het historisch grillig verloop van de producten en het mogelijke effect van de afloop van de 
steunmaatregelen op het minimabeleid is de verwachting dat op het totale product minimabeleid een 
onderbesteding van € 0,5 mln. zal optreden.

Los van bovenstaande standaard producten zijn bij deze 2e bestuursrapportage 2021 
begrotingswijzigingen doorgevoerd voor de Tonk en de toeslagenaffaire. Voor de Tonk wordt uitgegaan 
van 300 normuitkeringen en dat correspondeert met een totale begrotingswijziging van 
€ 1 mln. Deze wordt in de op te halen baten (liquiditeit) bij de gemeenten in rekening gebracht. De niet 
ontvangen gelden vanwege het niet terugvorderen van te veel ontvangen Tozo-uitkeringen, waarbij de 
klant geen verwijten te maken valt (€ 0,175 mln.), is in deze begrotingswijziging van € 1 mln. opgenomen. 
Afrekening van de uitvoering van de Tonk-regeling vindt bij de jaarrekening 2021 plaats op basis van na-
calculatie.

Voor de toeslagenaffaire zijn inmiddels ruim 800 klanten gesproken. De wijziging betreft € 0,55 mln. en 
wordt conform de gesloten DVO's met gemeenten afgerekend. Tevens wordt dit dossier van een 
accountantscontrole voorzien.

De totale lasten en baten van minimabeleid stijgen per saldo met € 1,55 mln. (€ 1 mln. plus € 0,55 mln.).

2.2.2 Ontwikkelen naar werk

Wat willen wij bereiken?

Binnen deze opgave staan drie ambities centraal, namelijk:

1. Iedereen die kan werken, bemiddelen we direct naar de arbeidsmarkt. 
2. We maken inwoners waardevol voor de arbeidsmarkt. 
3. Inwoners met een verminderde arbeidsmarktwaarde begeleiden we. 

We ontwikkelen bijstandsgerechtigden naar betaald werk, zodat zij zo zelfstandig als mogelijk, zelf hun 
inkomen kunnen verwerven. Zij worden waardevoller voor de arbeidsmarkt wanneer hun 
arbeidsmarktwaarde wordt vergroot. Daarom werken we aan het wegnemen van belemmeringen die 
werken in de weg staan. Wanneer er (nog) een te grote afstand tot de arbeidsmarkt is, zetten we in op 
een arbeidsmatig en/of maatschappelijk perspectief. Het gaat dan om het bieden van stabiliteit en 
ondersteuning bij het meedoen in de samenleving, bijvoorbeeld op een participatieplek, vrijwilligerswerk 
of arbeidsmatige dagbesteding. Inwoners met korte afstand tot de arbeidsmarkt worden zo snel mogelijk 
bemiddeld naar betaald werk. 

23



In de primaire begroting 2021 is uitgegaan van een stijging van het bijstandsbestand met 2,3% (6  .  320   
bijstandsuitkeringen). Deze prognose (gebaseerd op raming CPB eind 2020) werd in de 1e burap mede 
als gevolg van den crisis, bijgesteld naar 6.700. Inmiddels daalt het aantal bijstandsuitkeringen. 
Uitgaande van de huidige prognoses van het CPB doorgerekend vanuit de huidige aantallen binnen de 
Drechtsteden is een stand van 6.550 bijstandsuitkeringen waarschijnlijker. De huidige krapte op de 
arbeidsmarkt is reden voor een positievere verwachting, maar er zijn nog teveel onzekerheden m.b.t. de 
pandemie om hier nu al verdere conclusies uit te trekken.

Wat hebben wij hiervoor gedaan?
Het aantal klantdossiers voor de bijstand is in het 2e kwartaal gedaald en bedraagt momenteel 6.439. De 
doelstelling in de primaire begroting (6.320) blijkt vanwege de impact van de crisis nog steeds niet 
haalbaar. We hanteren nu een prognose, waarbij we eind 2021 op 6.550 bijstandsdossiers uitkomen.

Doelstelling 
Primaire 
Begroting

Huidige 
prognose CPB 
voor 
Drechtsteden

Aantal 1 
januari 
2021

Aantal 30 
april 2021

Aantal 31 
augustus 
2021

Aantal 
bijstandsdossiers

6.320 6.550 6.413 6.522 6.439

 Met 6.439 dossier op 31 augustus 2021 is ten opzichte van 30 april 2021 het bestand gedaald met 
1,27%.

 Onduidelijk is wat de gevolgen zijn voor de ontwikkeling van het bijstandbestand als gevolg van de crisis. 
De steunmaatregelen (NOW, TOZO) lopen nog steeds door, maar stoppen per 1 oktober 2021.

 Verder stellen we vast dat de huidige afname vooral wordt veroorzaakt door een verminderde 
instroom, terwijl de uitstroom op gelijk niveau blijft. 

Er is maximaal inspanning geleverd om het aantal uitkeringsdossiers te beperken, waarbij we de 
volgende ontwikkelingen hebben gemonitord:

1. Instroom (goede toetsing op toelating aan de Poort);
2. Bevorderen uitstroom (bemiddeling, ontwikkeling en begeleiding);
3. Handhaving (signalen/onderzoek, LSI project, Vermogen in het buitenland Project).

1. Ontwikkelingen met betrekking tot instroom
Het aantal bijstandsdossiers is het totaal van de instroom van nieuwe bijstandsgerechtigden verminderd 
met de uitstroom van bijstandsgerechtigden. De instroom van bijstandsgerechtigden is als volgt:

Totale instroom 
2020

Totale 
instroom 1e 
kwartaal 2021

Totale instroom 
tot 31 augustus 
2021

Totaal tot 31 
augustus 
geëxtrapoleerd 
over 2021

Aantal 
bijstandsdossiers

1.498 533 941 1.440

De gevolgen van corona waren in 2020 nog niet terug te zien in de instroomcijfers. Ten opzichte van de 
stand van het begin van het jaar nemen we wel een lichte groei waar, maar deze is nog steeds niet 
substantieel en direct terug te voeren op de gevolgen van corona. Bovendien daalt het bestand nu als 
gevolg van de aantrekkende arbeidsmarkt weer.

2. Bevorderen uitstroom naar werk
De uitstroom over 2020 was 1.322, terwijl de uitstroom over 2019 op 1.663 lag. In 2020 zagen we een 
stagnatie in de uitstroom die we kunnen terugvoeren op de afgekoelde arbeidsmarkt vanwege corona. 
Zoals uit onderstaande tabel blijkt, lag de uitstroom over de periode tot 31 augustus op 970, waarmee de 
uitstroom zich lijkt te herstellen naar het niveau van voor de crisis.

Totale 
uitstroom 2020

Totale uitstroom
1e kwartaal 2021

Totale uitstroom 
tot 31 augustus 
2021

Totaal tot 31 
augustus 
geëxtrapoleerd 
over 2021
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Aantal 
bijstandsdossiers

1.322 443 970 1.484

Als we de uitstroomcijfers verbijzonderen en specifiek de uitstroom benoemen als gevolg van uitstroom 
naar een betaalde baan, stellen we vast dat er tot 31 augustus 2021 504 bijstandsdossiers zijn gesloten. 
Indien we dit extrapoleren voor 2021 komen we uit op een aantal van 771 bijstandsdossiers aan 
uitstroom naar werk. Dat is een stijging t.o.v. 2020.

Totale 
uitstroom door 
werk 2020

Totale uitstroom 
door werk 1e 
kwartaal 2021

Totale uitstroom door 
werk tot 31 augustus 
2021

Totaal tot 31 
augustus 
geëxtrapoleerd 
over 2021

Aantal 
bijstandsdossiers

694 257 504 771

3. Handhaving
In 2019 lag het aantal inwoners die specifiek uitstroomde als gevolg van handhaving op 272. In 2020 liep 
dit aantal terug naar 214. In de eerste acht maanden van 2021 ligt de uitstroom op grond van handhaving 
op 156. 

Totale uitstroom 
door handhaving 
2020

Totale uitstroom 
door handhaving 
1e kwartaal 2021

Totale uitstroom 
door handhaving 
tot 31 augustus 
2021

Totaal tot 31 
augustus 
geëxtrapoleerd 
over 2021

Aantal 
bijstandsdossiers

214 58 156 239

Inwoners met een arbeidsbeperking
Sinds de invoering van de Participatiewet in 2015 bemiddelt de SDD bovengemiddeld veel inwoners met 
een arbeidsbeperking naar werk. Het blijft een ambitie om zoveel mogelijk inwoners met een 
arbeidsbeperking te plaatsen op arbeidsmarkt. Daarom is de ambitie geformuleerd om in 2021 te komen 
tot 750 - 800 plaatsingen. Op dit moment liggen we op koers om de doelstelling te behalen.

Participatieplekken
In de primaire begroting zijn 630 participatieplekken opgenomen. De huidige stand van zaken geeft geen 
aanleiding tot bijsturing.

Extra impuls re-integratie naar aanleiding van corona
Het Rijk heeft naar aanleiding van corona extra middelen aan de gemeenten beschikbaar gesteld om in 
te kunnen spelen op de gevolgen voor de uitvoering van de Participatiewet. We hebben binnen elk van 
de drie geformuleerde ambities (bemiddelen naar de arbeidsmarkt, inwoners waardevol maken, 
begeleiding van inwoners met verminderde arbeidsmarktwaarde) een aantal activiteiten geformuleerd, 
zoals:

 Oprichten doorplaatsunit
 Verbeteren overgang bijstandsuitkering naar werk
 Versterken ondernemersloket
 Organiseren van begeleidingsgarantie van inwoners met een arbeidsbeperking
 Uitdiepen van het concept Pre-perspct en bouwen van intergemeentelijke structuur
 Intensiveren brede intake
 Intensiveren aanpak jongeren met multi-problematiek
 Intensiveren aanpak dak- en thuislozen

We merken op dat de ervaring inmiddels leert dat het stabiliseren van de bestaanszekerheid een positief 
effect heeft op het ontwikkelen naar werk. Ook binnen de genoemde activiteiten binnen de opgave 
ontwikkelen naar werk hebben we daar aandacht voor. 

Perspct en Leerlijnen
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Perspct heeft haar dienstverlening al enige tijd aangepast aan de corona maatregelen. Deelnemers aan 
de leerlijnen van Perspct worden middels online bijeenkomsten ontwikkeld en voorbereid op de 
arbeidsmarkt. Medewerkers van Perspct gebruiken de digitale mogelijkheden om trainingen te 
organiseren die gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit. Het ontwikkelen van  
werknemersvaardigheden en competenties ligt vrij complex. 

In het kader van het regionale actieplan Perspectief op Werk zijn er voor 2021 enkele speerpunten 
geformuleerd om de samenwerking tussen de deelnemende partijen te versterken en om meer mensen in 
de Drechtsteden duurzaam aan het werk te krijgen. De geformuleerde ambities in het actieplan zijn: 

1. Werkfit maken van 300 inwoners in twee jaar. 200 worden geplaatst via een leerlijn.
Van Q3 2019 t/m Q2 2021 zijn 288 inwoners aan het werk geholpen door de leerlijnen en Perspct. 
Daarnaast zijn in 2021 ook 28 inwoners parttime aan het werk geholpen via Perspct, waarmee het 
totaal op 316 komt in twee jaar. 

2. Opbouwen lopende leerlijnen (zorg, vervoer en logistiek).
Deze drie leerlijnen zijn verder doorontwikkeld en uitgebouwd, in samenwerking met werkgevers. 

3. Investering in praktijkleren en certificering on-the-job.
Door samenwerkende partijen vanuit het UWV, Da Vinci college, het SBB, het Leerwerkloket, het 
WSP en de SDD is een plan gemaakt om praktijkleren met een praktijkverklaring in het MBO 
mogelijk te maken. Dit plan is nu in de uitvoerende fase. Hierin wordt samengewerkt met diverse 
werkgevers. Focus ligt op de bestaande leerlijn vervoer en daarnaast een tweede route waarin de 
keuzen nog gemaakt moet worden tussen techniek en productie/logistiek. 

4. Investeren in potentiële leerlijnen bij werkgevers in kansrijke sectoren.
Er is een nieuwe leerlijn retail-food en assemblage/techniek ontwikkeld

5. Vergroten inclusief werkgeverschap.
Door corona heeft een groot deel van de bijeenkomsten met werkgevers geen doorgang kunnen 
vinden. Wel was er een aantal digitale bijeenkomsten. Door Werkgevers Drechtsteden is daarom 
een aangepast plan van aanpak gemaakt om aan de ambitie met betrekking tot inclusief 
werkgeverschap te voldoen.
In samenwerking met het Werkgeversservicepunt Baanbrekend Drechtsteden (WSP) heeft 
Werkgevers Drechtsteden (WD) een regiocoördinator benoemd, die een brug slaat tussen het WSP 
en de leden van WD, om het netwerk van inclusieve werkgevers binnen de Drechtsteden te 
vergroten. Door de regiocoördinator wordt de bekendheid van het WSP onder werkgevers vergroot. 
Op basis van een nulmeting wordt gemeten in hoeverre de naamsbekendheid onder de leden van 
WD toeneemt. 

Kickstart Drechtsteden
Door corona raken mensen hun baan kwijt, terwijl in andere sectoren er vraag naar personeel is. 
Landelijk werken gemeenten, UWV, vakbonden, werkgevers, onderwijsinstellingen en 
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) intensief samen in mobiliteitsteams om 
mensen zoveel mogelijk van werk naar werk te begeleiden. In de Drechtsteden heet het regionaal 
mobiliteitsteam: KICKSTART Drechtsteden. De Sociale Dienst Drechtsteden en WerkgeversServicepunt 
Baanbrekend Drechtsteden maken onderdeel uit van dit samenwerkingsverband.

Leden van het team proberen de mismatch op de arbeidsmarkt tegen te gaan en bieden begeleiding en 
advies bij de zoektocht naar duurzaam werk. Ze helpen zo nodig met bij- of omscholing en ‘reizen’ met 
deze mensen mee tot ze ander werk hebben. Er is speciale aandacht voor zelfstandig ondernemers, 
mensen die onder de Banenafspraak vallen en MBO-afstudeerders. De teams kunnen ook helpen met 
bij- en omscholen via praktijkleren in het mbo, waarbij iemand tijdens het werk (een deel van) een mbo-
opleiding kan doen.
De verwachting is dat, nu de landelijke ondersteuningsmaatregelen zoals de TOZO binnenkort worden 
beëindigd, er meer ontslagen zullen vallen en ondernemers alsnog hun bedrijf zullen moeten beëindigen. 
Voorkomen moet worden dat deze groep aangewezen raakt op een bijstandsuitkering. Deze cliënten 
hebben geen grote afstand tot de arbeidsmarkt, maar moeten zich soms heroriënteren op het verkrijgen 
van andere arbeidsmogelijkheden. De inzet blijft vooral gericht op het verkrijgen van betaald werk. 
Belangrijk daarbij is het stabiel houden van de bestaanszekerheid. De ervaring leert dat het stabiliseren 
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van de inkomenssituatie bijdraagt aan het ontwikkelen naar werk. In samenspraak met Kickstart 
Drechtsteden en Perspct is gestart met het inzetten van het Werkfit-programma om ervoor te zorgen dat 
er zo spoedig mogelijk arbeidsperspectief blijft of komt.

Ondernemersloket
Het ondernemersloket is er voor alle ondernemers in Drechtsteden met een ondersteuningsbehoefte. Het 
gaat daarbij om vragen over ondernemen, regelingen als de BBZ, Tozo en Tonk, alsmede schuldhulp-
verlening. Het ondernemersloket heeft haar dienstverlening verregaand geïntegreerd met dat van het 
Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ), waarbij er altijd sprake is van een eerstelijns gesprek met vragen 
over de ondersteuningsbehoefte. 

Er is nog steeds geen stijging waarneembaar waar het gaat om schuldhulpverlening of voortzetting van 
de onderneming. De verwachting is echter nog steeds dat dit gaat stijgen, zodra de ondersteunings-
maatregelen aflopen of ondernemers geen eigen vermogen meer hebben. 

Inburgering
De invoering en implementatie van de Wet Inburgering is momenteel in volle gang. Verder bereiden we 
ons voor om nieuwe inburgeraars financieel te ontzorgen. 
De huidige instroom van statushouders is in lijn met de aantallen van vorig jaar. Deze groep 
statushouders valt tot aan 2022 onder de oude wet. Zij kunnen rekenen op ondersteuning kunnen vanuit 
de SDD, maar zijn zelf verantwoordelijk voor het inburgeren.

Wat zijn de kosten?

Toelichting:

Participatie
In lijn met de begroting. Er heeft een verschuiving van € 1 mln. plaatsgevonden van participatie naar 
apparaat (saldo). Het betreft de inzet van personeel op extra activiteiten re-integratie crisismaatregelen.

De verwachting is dat er aan het eind van het jaar een overschot is van € 1,3 mln. De prognose is 
gebaseerd op de werkelijke kosten en de reeds aangegane verplichtingen. Daarnaast is er rekening 
gehouden met de inzet van voorzieningen op niveau 2020 (ook corona jaar), in plaats van extrapoleren. 
Er is een trendbreuk en de uitkomst blijft door het verloop van de crisis moeilijk te voorspellen. Afrekening 
vindt dan ook plaats bij de jaarrekening.

Impuls Statushouders
In lijn met begroting. Momenteel worden er weer contracten met trajectpartners afgesloten en trajecten 
opgestart, Ook is begonnen met de heropstart welkomstprogramma 'oude stijl', echter is er door de crisis 
een onderbenutting op budget Impuls Statushouders. Het advies is om het overschot in te zetten op de 
ondertussen-groep Wet inburgering in verband met uitstel van de wet. Hierdoor is het niet nodig om het 
specifiek door het Rijk toegekende budget voor deze doelgroep op te halen en kan daardoor achterblijven 
bij de gemeenten.

Wsw
De baten worden verhoogd met € 0,6 mln. in verband met loon- en prijsbijstelling Sw en zijn gebaseerd 
op de meicirculaire 2021. Conform financieringsafspraken wordt het bedrag één-op-één doorgestort naar 
Drechtwerk.

2.2.3 Zorgen voor ondersteuning
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Wat willen wij bereiken?

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

De Drechtsteden zorgen voor mensgerichte ondersteuning

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

Wat hebben wij hiervoor gedaan?

In de eerste acht maanden van 2021 hebben we 8.120 meldingen behandeld. Dit is fors meer dan in 
dezelfde periode in 2020. Toen waren er door de coronamaatregelen veel minder mensen die een Wmo-
melding deden. Als we het vergelijken met de periode voor de coronamaatregelen, zien we dat het aantal 
meldingen vanaf juni 2021 weer gelijk is aan het niveau van 2019 en af en toe zelfs iets hoger is. 
 
De dienstverlening door Wmo-consulenten is inmiddels weer opgeschaald. De meldingen worden weer 
standaard via een huisbezoek behandeld, tenzij de inwoner bezwaar heeft tegen een bezoek. In dat 
geval kan nog steeds gebruik worden gemaakt van telefonisch contact of contact via beeldbellen.

Klantaantallen en indicaties
De ontwikkeling van het aantal actieve indicaties geeft een wisselend beeld. Ten opzichte van de 
verwachte groei voor 2021 zien we dat het aantal klanten Dagbesteding, Drechthopper en woonvoor-
zieningen sneller stijgt dan verwacht, terwijl de rolstoelen een daling laten zien en het aantal scootmobielen 
gelijk is gebleven. Voor de lagere groei van de scootmobielen en de rolstoelen geldt dat dit mogelijk 
samenhangt met een verminderd aantal aanvragen in 2020 als gevolg van de coronamaatregelen.

De stijging van de klantaantallen bij de woonvoorzieningen, dagbesteding en Drechthopper leiden niet 
vanzelfsprekend tot een stijging in de uitgaven. Voor de woonvoorzieningen geldt dat de kosten per 
woonvoorziening ver uiteen lopen, waardoor geen evenredig verband bestaat tussen klantaantallen en 
uitgaven. Voor Dagbesteding en de Drechthopper geldt dat beide voorzieningen nog steeds een lagere 
uitnutting hebben als gevolg van de anderhalvemeter-maatregel. Daardoor zal de trend in de uitgaven 
anders zijn dan de trend van de klantaantallen. 

Voor huishoudelijke ondersteuning zien we eveneens stijging in het aantal klanten. Echter, als gevolg van 
krapte op de arbeidsmarkt zien we dit niet direct terug in een kostenstijging. Op dit moment kampen 
aanbieders met personeelstekorten waardoor klanten langer moeten wachten voordat ze hun indicatie 
kunnen verzilveren. We zijn met aanbieders in contact om deze wachttijden in kaart te brengen en te 
zoeken naar een oplossing. De meeste aanbieders geven aan dat dit een tijdelijk probleem is en dat dit 
na de zomerperiode opgelost is. Een enkele aanbieder geeft aan dat dit probleem langduriger is. We 
blijven de situatie monitoren.

Doorkijk huishoudelijke ondersteuning naar 2022. 
In januari 2021 hebben wij met u het voorgenomen inkooptraject voor de huishoudelijke ondersteuning 
gedeeld. We waren toen in afwachting van het wetsvoorstel Resultaatgericht indiceren. Dit wetsvoorstel 
is nodig om het inkoopmodel zoals we dat kennen in de Drechtsteden mogelijk te maken. Door de val van 
het kabinet is het wetsvoorstel aangehouden. Gezien de langdurige coalitie-onderhandelingen en het 
onzekere draagvlak voor het wetsvoorstel is het nog onduidelijk of en wanneer het wetsvoorstel 
ingediend zal gaan worden. Daarom hebben we besloten gebruik te maken van deze onzekerheid om het 
huidige contract toch nogmaals te verlengen tot en met 2022, met de nieuw onderhandelde prijs. Zo 
creëren we rust in de huidige voorziening huishoudelijke ondersteuning totdat er duidelijkheid is over de 
koers van de landelijke overheid over de mogelijkheid van resultaatgericht indiceren. De ingezette 
wijzigingen voor de intensivering van de samenwerking met de lokale wijkteams en de ontwikkeling van 
een was- en strijkservice zetten we onverminderd voort. Mocht het kabinet besluiten het huidige 
wetsvoorstel niet of gewijzigd in te dienen danwel het voorstel niet door een meerderheid van de Kamer 
worden ondersteund, dan zullen we uiteindelijk een nieuwe aanbesteding moeten starten gebaseerd op 
een P*Q afrekensystematiek. In dat geval moet rekening worden gehouden met een forse stijging van de 
uitgaven.
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* Prognose 2021 in Uitgangspuntennotitie 2020

* In dit overzicht zijn de standcijfers op de verschillende peildata opgenomen. Voor alle voorzieningen, 
behalve de woonvoorzieningen, hebben we het aantal unieke klanten met een indicatie gemeten.
** Voor deze voorzieningen hebben we het aantal indicaties gemeten, omdat soms voor een klant 
meerdere voorzieningen en indicaties in het systeem worden opgenomen.
*** Dit cijfer heeft betrekking op het aantal nieuwe indicaties in het verslagjaar, omdat het eenmalige 
verstrekkingen en (koop)voorzieningen betreft met een andere meetsystematiek. Het aantal bouwt 
gedurende het jaar cumulatief op. Dit in afwijking tot de andere cijfers die het aantal actieve indicaties 
voor doorlopende (huur) voorzieningen betreffen. De cijfers worden hier vergeleken met de cijfers op 
hetzelfde meetmoment 1 jaar eerder. 
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Wat zijn de kosten?

Opgaven en producten

Zorgen voor ondersteuning Totaal 70.476.721    -70.124.473  352.248         70.963.187    -70.627.705  335.482         -486.466       503.232         16.766           

Apparaat Zorgen voor ondersteuning 7.006.721      -6.654.473    352.248         6.993.187      -6.657.705    335.482         13.534           3.232             16.766           

Begeleiding en kortdurend verblijf 27.780.000    -27.780.000  -                27.780.000    -27.780.000  -                -                -                -                

Huishoudelijke ondersteuning 23.265.000    -23.265.000  -                23.765.000    -23.765.000  -                -500.000       500.000         -                

Hulpmiddelen 4.557.000      -4.557.000    -                4.557.000      -4.557.000    -                -                -                -                

Vervoer 7.868.000      -7.868.000    -                7.868.000      -7.868.000    -                -                -                -                

Uitbetaling Innovatiereserve Leertuinen -                177.867         177.867         -                -                -                -                177.867         177.867         

Vrijval Innovatiereserve Leertuinen -                -177.867       -177.867       -                -                -                -                -177.867       -177.867       

Eindtotaal 70.476.721    -70.124.473  352.248         70.963.187    -70.627.705  335.482         -486.466       503.232         16.766           

 Begroting  tm 2e burap 21  Begroting  tm 1e burap 21  Begroting afwijking  

Toelichting:

De financiële verwachting voor de opgave 'Zorgen voor ondersteuning' is dat we in 2021 binnen de 
begroting blijven. De prognoses op de verschillende onderdelen van de Wmo laten een onderbenutting 
zien die aan het einde van het jaar kan oplopen tot circa € 1,2 mln. Bij deze 2e bestuursrapportage wordt 
alvast € 0,5 mln. teruggegeven. Hieronder volgt per onderdeel een nadere toelichting.

Begeleiding
De verwachting voor de begroting Begeleiding is dat met een relatief kleine overschrijding van € 0,25 mln. 
het jaar wordt afgesloten. De hogere lasten zijn het gevolg van de stijging van het aantal klanten, hoewel 
dit voor dagbesteding (vergelijking tot individuele begeleiding) niet automatisch zorgt voor een stijging 
van de uitgaven. De anderhalvemeter-maatregel zorgt ervoor dat nog steeds niet alle geïndiceerde 
dagbesteding wordt verzilverd. Bij verdere versoepeling van de Corona-maatregelen is de verwachting 
dat de uitgaven dagbesteding ook zullen toenemen. 

Huishoudelijke ondersteuning
De prognose voor de huishoudelijke ondersteuning bedraagt circa € 1,6 mln. positie. Toch is hier een 
waarschuwing op zijn plaats, omdat er grote onzekerheid is over de verdere ontwikkeling van de uitgaven 
huishoudelijke ondersteuning. Door de vergrijzing van de bevolking en de aanzuigende werking als 
gevolg van de invoering van het abonnementstarief, is de afgelopen jaren het aantal klanten met een 
voorziening huishoudelijke ondersteuning sterk gestegen. Ook in 2021 zien we opnieuw een verdere 
stijging van het aantal nieuwe klanten. Deze stijging sluit niet aan bij het beeld van achterblijvende 
uitgaven. Om aan de aanhoudende vraag te kunnen blijven voldoen moeten zorgaanbieders nieuw 
personeel aantrekken. Inmiddels hebben verschillende zorgaanbieders het signaal afgegeven dat door de 
krapte op de arbeidsmarkt het steeds lastiger wordt om aan nieuw personeel te komen. Dit heeft tot 
gevolg dat klanten moeten wachten alvorens zij daadwerkelijk zorg ontvangen. Het niet kunnen 
verzilveren van deze indicaties zien we terug in de uitgaven. Dit effect wordt nog eens versterkt doordat 
de zorgaanbieders nog steeds te maken hebben met een hoger ziekteverzuim als gevolg van Corona. 
Het is vooralsnog lastig te voorspellen of de zorgaanbieders op korte termijn er in slagen voldoende 
personeel te werven om de aanhouden de vraag te kunnen bedienen.
Naast de krapte op de arbeidsmarkt hebben een aantal zorgaanbieders ook te maken met ICT-
problemen die mede worden veroorzaakt door de invoering van de nieuwe standaard Wmo 
berichtenverkeer. Als gevolg van de deze problemen zijn nog niet alle declaraties door de aanbieders 
aangeleverd. In de prognose is hiermee handmatig zo goed als mogelijk rekening gehouden. Toch kan 
niet worden uitgesloten dat de daadwerkelijke declaraties hoger uitvallen en dat nu geprognosticeerde 
onderbenutting van € 1,6 mln. neerwaarts moeten worden bijgesteld.

Hiermee rekening houdend wordt voorgesteld om het geprognosticeerde overschot vooralsnog niet 
volledig af te ramen, maar deze te beperken tot een verlaging van de begroting huishoudelijke 
ondersteuning met € 0,5 mln. 

Vervoer
Als gevolg van Corona bleef het aantal verreden ritten over de eerste vier maanden van het jaar achter 
op het aantal begrote ritten. Het aantal gerealiseerde uren ligt daarentegen wel redelijk in lijn met de 
begrote uren, echter zijn bijna alle ritten slechts met 1 of 2 reizigers tegelijk verreden. Deze ontwikkeling 
zorgt ervoor dat de uitgaven conform begroting verlopen, maar dat de inkomsten van de eigen bijdrage 
van de klant met circa € 0,15 mln. achterblijven dan waarmee in de begroting is rekening gehouden. 
Vanaf mei neemt het aantal ritten weer toe. 
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Hulpmiddelen (rolstoelen en woonvoorzieningen)
In lijn met de begroting.

Innovatiereserve Leertuinen
In 2016 (DR 6 december 2016) is uit het overschot op het programmaonderdeel Wmo Begeleiding een 
Innovatiereserve Leertuinen gevormd om verschillende Wmo innovatieprojecten incidenteel te kunnen 
bekostigen. Er wordt (nog) weinig met deze bestemmingsreserve gedaan, er komen geen initiatieven van 
gemeenten. Voorgesteld wordt om het saldo van deze reserve ter grootte van circa € 178.000 vrij te laten 
vallen ten gunste van de gemeenten aan de hand van de verdeelsleutel Wmo Begeleiding 2021 
(verhouding bijdragen begroting 2021). Hiermee is de Innovatiereserve Leertuinen ultimo 2021 nihil.

2.2.4 Bedrijfsvoering SDD

Dienstverlening

De klanttevredenheid is in het 2e kwartaal van dit jaar voor het eerst sinds de start van de continu meting 
gestegen naar een 8 gemiddeld SDD breed (over de gemeten onderdelen), zie grafiek 1.
Het valt op dat klanten positiever zijn over het aanvraagproces voor een bijstandsuitkering (7,9) en het 
Wmo aanvraagproces (8,3). Men is vooral tevreden over vriendelijkheid, deskundigheid, betrokkenheid 
en goed luisteren. Verbeterpunten zijn de duur van de bijstandsaanvraag, het terugbellen binnen 24 uur 
en in één keer het juiste antwoord in mailcontact. 

                              Grafiek 1

Klachten
Klachten zijn een belangrijk onderdeel van klantsignalen. In de eerste twee kwartalen van 2021 ontvingen 
we 83 klachten. Na de terugloop van klachten in 2020 is dit nu weer op de oude niveau. Zie grafiek 2.

1 Het cijfer over Q1 2021 is niet opgenomen in de grafiek omdat de respons in die periode te laag was 
voor een betrouwbaar cijfer 
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Grafiek 2

De meeste klachten (in Q1 en Q2) gaan over werkwijze (33%), het niet nakomen van afspraken (27%) en 
bejegening (18%). De klachten over werkwijze geven geen duidelijke rode draad. De klachten over niet 
nakomen afspraken daarentegen gaan bijna allemaal over het niet tijdig terugbellen of niet bereikbaar 
zijn. Dit heeft de aandacht. Bejegeningsklachten worden altijd besproken met de betrokken medewerker. 
Klagers worden altijd gehoord, vanwege de corona maatregelen meestal telefonisch dit jaar. In deze 
periode was 50% van de afgehandelde klachten geheel of gedeeltelijk gegrond. Dat is iets minder dan in 
voorgaande jaren (52% in 2020 en 59% in 2019).

In deze periode is 87% van de klachten binnen 6 weken afgehandeld, waarvan 69% binnen 3 weken. Dat 
is een lichte terugval ten opzichte van vorig jaar (zie tabel 1). Dit heeft soms te maken met extra 
uitzoekwerk (bij klachten over de Tozo jaaropgave), soms met een oorzaak bij de klant.

Tabel 1
2017 2018 2019 2020 2021 t/m 

aug 
Afgehandeld binnen 6 weken 87% 94% 92% 95% 87%
waarvan binnen 3 weken 52% 64% 64% 72% 69%

Bezwaarschriften
Tot het 2e kwartaal van dit jaar was de instroom van bezwaren nog hoog omdat de uitvoering van de 
Tozo- regeling als gevolg van de voor extra bezwaarschriften heeft gezorgd. In de periode juli 2020 tot 
augustus 2021 zijn ongeveer 6000 Tozo-besluiten genomen. Hiertegen zijn 252 bezwaarschriften 
ingediend (4%). Voor het afhandelen van deze bezwaarschriften was extra personeelsinzet nodig. De 
afgelopen drie maanden is de instroom weer gedaald naar het lagere niveau van voor de coronacrisis. 
Voor de trend zie grafiek 3.

Grafiek 3
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Tabel 2 geeft een beeld van het aantal bezwaarschriften in relatie tot het aantal primaire besluiten. Ook 
dit jaar is dit aantal relatief laag. 

Tabel 2. Aantal bezwaarschriften in vergelijking met aantal primaire besluiten 
Periode Aantal primaire 

besluiten
Aantal 
bezwaarschriften

Bezwaarschriften 
in verhouding tot 
het aantal 
primaire besluiten

Besluiten P-wet,  
Wmo,Wgs

2019 94124 483 0,5%
2020 79182 585 0,7%
2021 jan - jul 65808 324 0,5%

Van het aantal afgehandelde bezwaren van januari tot en met juli (420) was 35% geheel of gedeeltelijk 
gegrond. Dat is meer dan voorgaande jaren; in 2019 en 2020 was resp. 23% en 25% gegrond. Hier is 
een direct verband met de Tozo regeling. Deze regeling is vanuit het Rijk voortdurend aangepast en het 
grote aantal aanvragen moest onder hoge druk en in een korte tijd worden afgehandeld. Fouten zijn dan 
onvermijdelijk.

Ook de tijdige afhandeling van bezwaarschriften is beïnvloed door de Tozo regeling. In de periode januari 
t/m juli van dit jaar is 51% van de bezwaren binnen de servicetermijn van 12 weken afgehandeld. Dit is 
aanzienlijk minder dan de norm van 75%. Met name bij Tozo bezwaarschriften moest het onderzoek in de 
bezwaarfase volledig of deels opnieuw worden uitgevoerd. Hiervoor is externe ondersteuning ingezet.

Wat zijn de kosten?

Toelichting:

Apparaat Overhead
De overheadkosten zijn in deze bestuursrapportage met € 5.000 gestegen en houdt verband met de 
stijging van de apparaatskosten binnen de opgave Ontwikkelen naar Werk. Naast deze mutaties met 
betrekking tot de apparaatskosten (extra activiteiten re-integratie crisismaatregelen en 1 adviseur 
geldzaken afdeling Perspct), is het de verwachting dat de apparaatskosten binnen de huidige begroting 
zullen blijven. 

Innovatiereserve
IT vervult een belangrijke rol voor het realiseren van de regionale visie voor het sociaal domein - het 
ontsluiten en delen van data en informatie is essentieel voor de verbinding met inwoners, met 
ketenpartners en met opdrachtgevers. Versterking en ontwikkeling van de SDD is vereist om enerzijds de 
rol van de SDD als kennispartner beter in te vullen en anderzijds tegemoet te komen aan de toenemende 
vraag naar transparantie als gevolg van de vorming van de GR sociaal. Voorgesteld wordt om bij deze 2e 
bestuursrapportage 2021 een bedrag van € 209.394 aan de Innovatiereserve SDD te onttrekken, zodat in 
2021 gestart kan worden met de ontwikkeling. Hiermee is de Innovatiereserve ultimo 2021 nihil. 
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2.3 Bedrijfsvoering

Het begrotingsprogramma Bedrijfsvoering omvat de uitvoeringsbudgetten van de GRD-dochters en is 
opgebouwd uit een productraming per GRD-dochter.

(bedragen x € 1.000)

 
Actuele begroting 2021 

1e burap 2021
Prognose 2021 Afwijking

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

IBD 9.250 9.250 - 9.500 9.500 - 250 250 -

SCD 53.178 53.178 - 57.887 58.037 150 4.709 4.859 150

GBD/OCD 8.248 8.248 - 8.953 8.953 - 705 705 -

Totaal 70.676 70.676 - 76.490 76.490 150 5.664 5.814 150

2.3.1 Ingenieursbureau Drechtsteden

Samenvatting en algemene ontwikkelingen
Sinds 2018 is het Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) gecertificeerd in ISO 9001:2015 
(kwaliteitsmanagement) met als doel om de organisatie en werkwijzen continu te verbeteren en te 
voldoen aan de door ons van toepassing verklaarde eisen. Daaronder vallen bijvoorbeeld wet- en 
regelgeving en de eisen van onze belangrijkste stakeholders. Dit jaar is door een externe partij ons 
kwaliteitssysteem geëvalueerd en hierbij is onze certificering verlengd. Aangezien kwaliteitsmanagement 
een continue proces is, zullen ook de rest van het jaar procedures en documenten verder aangescherpt, 
aangevuld en vastgelegd worden. Het management is eindverantwoordelijk voor de doeltreffendheid van 
het kwaliteitssysteem, maar alle medewerkers van het IBD leveren hieraan vanuit hun rollen dagelijks 
een actieve bijdrage. We monitoren de wensen van onze opdrachtgevers en werken conform de 
afgesproken protocollen.

1. Wat willen we bereiken?
Voor een krachtige uitvoering van het ingenieursbureau moeten de visie, de lange termijn doelen en de 
korte termijn doelen met elkaar verbonden worden. De technische disciplines binnen het IBD worden 
sterker benoemd. Dit zijn:
• Contracten, contractvorming, kostenramingen, begrotingen en risicoanalyses 
• Directievoering en toezicht
• Riolering en stedelijk water
• Wegen en verhardingen
• Constructies en geotechniek
• Groen- en cultuurtechniek
• Inrichting en ontwerp openbare ruimte

Het IBD stelt een viertal belangrijke thema's (ontwikkelopgaven) centraal bij de ontwikkeling in de 
komende jaren. Deze thema's zijn:
1. 3D ontwerpen en modelleren
2. Klimaatadaptatie en klimaatbestendig ontwerpen
3. Circulair ontwerpen en materiaalgebruik
4. Data gestuurd werken

Deze thema's spelen eveneens bij de eigenaren van het IBD. Het IBD sluit aan bij de regionale 
ontwikkelopgaven en levert technische expertise bij de uitwerking van de thema's. Hierbij wordt gebruik 
gemaakt van het kennisnetwerk van marktpartijen en verbonden ingenieursbureaus (waaronder 
Rotterdam) waarmee het IBD een samenwerkingsovereenkomst heeft.

Het IBD is een maatwerk projectorganisatie met betrokken, betrouwbare en bevlogen medewerkers. 
Samen met onze partners ontwikkelen, realiseren en onderhouden wij de omgeving van morgen. De 
missie van het IBD, met nadruk op de publieke rol van het IBD, blijft van toepassing:

Wij zijn een publiek ingenieursbureau dat staat voor het publieke belang op de complexe markt van 
civiele techniek.
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Als Drechtstedenpartner ontwikkelen, realiseren en onderhouden wij de omgeving van morgen.  
Als primaire taak voert het IBD opgaven uit in de openbare ruimte voor onze opdrachtgevers. Wij 
ontzorgen onze opdrachtgevers en realiseren, samen met de markt, projecten binnen de gestelde kaders. 
Het IBD schakelt tussen verschillende vormen van opdrachten en adviesvragen, in alle fasen van het 
project. Wij combineren opgaven in de openbare ruimte, die bij verschillende organisaties bestaan. Door 
het bevorderen van de samenwerking zijn wij in staat om het resultaat voor onze opdrachtgevers in geld, 
tijd en kwaliteit te realiseren. Het IBD vormt de schakel tussen de publieke opdrachtgevers en de 
marktpartijen.

2. Hoe blijven we dit meten?
Het IBD stelt iedere maand een managementrapportage op met de belangrijkste, bedrijfsmatige, 
sturingsparameters. Deze managementrapportage wordt gedeeld met de belanghebbenden van het IBD. 
Drie maal per jaar bespreekt de 'Werkgroep Governance IBD', het 'Stuurgroepoverleg IBD' en het 
'Bestuurlijk overleg IBD' de belangrijkste trends en indicatoren uit de management¬rapportage en doet 
aanbevelingen richting het MT-IBD. Mede in het kader van data gestuurd werken is de (statische) 
management rapportage recent omgezet naar een interactieve rapportage in Power BI. Deze innovatie 
hebben we samen met het Smart Data Center van het OCD/GBD opgepakt. Een mooie 'cross-over' 
binnen de GRD. De nieuwe inzichten welke deze vernieuwde rapportage met zich meebrengt zal de 
efficiëntie van het ingenieursbureau ten goede komen. 

Het IBD heeft een jaarplan 2021 opgesteld. De voortgang van het jaarplan wordt besproken binnen het 
MT en het MT+ overleg met de projectregisseurs. Ook de Ondernemingsraad en het personeel volgen de 
voortgang van het jaarplan nauwlettend.

Klanttevredenheid wordt door het IBD systematisch gemeten en geregistreerd. Er worden 
klanttevredenheidsonderzoeken (KTO's) ingevuld. De resultaten van de (KTO's) worden gedeeld binnen 
het IBD en leiden tot aanvullende verbetermaatregelen. 

COVID-19
Ook het IBD ondervindt de effecten van het Corona virus. Bij de afkondiging van de maatregelen door de 
overheid was de benodigde ICT-structuur reeds aanwezig en mede met behulp van MS teams en 
WhatsApp, zijn de belangrijkste overlegstructuren in tact gebleven. Elke week spreekt het MT met de 
projectregisseurs en twee maal per week spreekt met MT elkaar om de continuïteit van het IBD te 
waarborgen. Maandelijks organiseren we een digitale bijeenkomst met alle medewerkers. Door middel 
van gesprekken en enquêtes informeren we naar de behoeftes om het thuiswerken acceptabel te maken. 
Het MT tracht hierin passen de oplossingen te vinden. Tevens is aandacht voor een goede werkverdeling 
en continuïteit aan productiviteit van de teamleden. 
Onze collega's missen de sociale contacten. Hier is vanuit het MT en binnen de teams aandacht voor 
door elkaar meer bewust met video conferences te benaderen in plaats van per e-mail en het verstrekken 
van een blijk van waardering.

Governance / transitie
Binnen het Ingenieursbureau is een projectteam ingericht die de transitie naar de servicegemeente 
Dordrecht voorbereid. Tot op heden kunnen we deze werkzaamheden met onze eigen middelen en 
capaciteit organiseren en hebben zodoende nog geen kosten gemaakt. Ook voor de rest van 2021 
verwachten we geen kosten. 

Financiële afwijkingen en voorstellen

Prognose resultaat Ingenieursbureau Drechtsteden (bedragen x € 1.000)

(bedragen x € 1.000)

 

Actuele begroting 2021
1e burap 2021 Prognose 2021 Afwijking

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Saldo van baten en lasten 9.250 9.250 0 9.500 9.500 0 250 250 0
Mutaties reserve 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Geraamd resultaat 9.250 9.250 0 9.500 9.500 0 250. 250 0
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Resultaatanalyse Ingenieursbureau Drechtsteden (bedragen x € 1.000)

Toelichtin
g

Omschrijving afwijking I/S*
Voordee
l

Nadee
l

Saldo Gemeente**

Lasten

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

I 0 250 -250

Dordrecht/ 
Zwijndrecht/ 
Hardinxveld-
Giessendam

Subtotaal 0 250 -250

Baten

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

I 250 0 250

Dordrecht/ 
Zwijndrecht/ 
Hardinxveld-
Giessendam

Subtotaal 250 0 250

Saldo van baten en lasten 250 250 0

Mutaties reserve 0 0 0

Geraamd resultaat 250 250 0

Toelichting:
Vanaf 2017 is (na vaststelling in het bestuurlijk overleg) een nieuwe verrekensystematiek ingevoerd 
binnen de organisatie, waarbij verwachte positieve exploitatieresultaten aan de eigenaren (Dordrecht, 
Zwijndrecht en Hardinxveld-Giessendam) terugvloeien naar de civieltechnische projecten in de vorm van 
een korting op het uurtarief. Hoe meer productie wordt gerealiseerd des te meer korting op het uurtarief 
verstrekt kan worden. Verwacht wordt in 2021 een korting van 1.6 miljoen euro te kunnen verstrekken 
aan de eigenaren.

A. Toename lasten als gevolg van toegenomen omvang projecten orderportefeuille.
De projectenorderportefeuille is gedurende 2021 toegenomen ten opzichte van de eerste 
bestuursrapportage. Als gevolg hiervan zijn de directe projectkosten (projectonderzoeken en uitbreiding 
van de inhuur van de flexibele schil) toegenomen. De toegenomen kosten worden geheel gedekt door de 
daarmee samenhangende opbrengsten.

B. Toename baten als gevolg van toegenomen omvang projecten orderportefeuille.
 De projectenorderportefeuille is gedurende 2021 toegenomen ten opzichte van de eerste 
bestuursrapportage. Alle projecten zijn financieel gedekt. 

2.3.2 Servicecentrum Drechtsteden

Samenvatting en algemene ontwikkelingen
Het SCD draagt de zorg voor professionele bedrijfsvoering, zodat onze partners hun maatschappelijke  

opgaven kunnen waarmaken:
Wij ontzorgen, zodat onze partners beter kunnen werken.

Wat willen we bereiken?
 Het SCD werkt vraaggericht, innovatief en klantgericht. Om dat te realiseren en dichter bij 

onze klanten te staan, focussen we ons op de Procesoptimalisatie, Partnerschap, Leren & 
Ontwikkelen en de implementatie van ICT Verandert / I-organisatie.

 De opbouw en verdere inrichting van de (nieuwe) I-organisatie is gestart, nu de Drechtraad op 
6 april 2021 heeft ingestemd met de voorstellen. De implementatiefase van ICT Verandert is 2 
jaar.

 Het SCD bereidt zich voor op de transitie per 2022 naar de servicegemeente Dordrecht. De 
servicegemeente verleent dan de service aan de andere Drechtstedengemeenten en 
contractpartners.
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Het SCD draagt zorg voor de bedrijfsvoering, zodat onze partners hun maatschappelijke opgaven waar 
kunnen maken. Wij ontzorgen, zodat de partners beter kunnen werken. 
Hieronder ziet u onze meerwaarde bij de going-concern-zaken kort samengevat. 

Wat gaan wij daarvoor doen?
Naast de going-concerntaken focussen we ons op de volgende onderwerpen: 

Ontwikkelingen SCD 
In 2021 bereidt het SCD zich voor op de overgang per 2022 naar de servicegemeente Dordrecht. 
De verandering is dat Dordrecht vanaf januari 2022 ook service verleent aan de andere 
Drechtstedengemeenten en contractpartners. De rapportage "Samen bouwen aan de nieuwe 
Dordtse Organisatie" schetst een uitwerking van de nieuwe Dordtse organisatie. We behouden 
het goede in de samenwerking die we in de loop der jaren hebben opgebouwd, maar organiseren 
het wel anders om de opgaven en uitdagingen op een nieuwe manier vorm te geven. Dit vraagt 
het integreren en versterken van sturingsprincipes en waarden die de beoogde verbeteringen in 
slagkracht, flexibiliteit, innovatie en zakelijkheid werkelijkheid gaan maken. In 2021 benoemen we 
de sturingsprincipes en waarden en hoe we de visie willen waarmaken. Als er doorlopende 
kosten voor de vorming van de servicegemeente ontstaan dan doet Dordrecht hiervoor een 
voorstel conform de uitgangspuntennotitie.

(Door)ontwikkeling binnen het SCD
Procesoptimalisatie
Een onderdeel van de SCD+ koers de optimalisatie van processen, met als doelstelling: 'Het laten 
aansluiten van onze processen op wat de klant wenst in producten en diensten die door het SCD in een 
vloeiende beweging geleverd worden'. In het jaarplan 2021 zijn drie doelstellingen benoemd:

 Inzicht in processen. Alle SCD-processen zijn medio 2021 in Mavim vastgelegd.
 Ontwikkeling in processen. Significante verbeteringen in effectiviteit en efficiency creëren in 

(minimaal) de “Top 20” focusprocessen.
 Regie op het ‘Wat’ goed beleggen, in samenhang met de regie op het ’Hoe’ (procesgericht 

werken).
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Partnerschap
Om onze koers te realiseren, handelen we als partners. Samen realiseren we een gezamenlijke regie met 
onze klanten op de bedrijfsvoering. Doel van het partnerschap is het onderhouden van de relatie om de 
klanttevredenheid en de kwaliteit van de dienstverlening te bewaken en vergroten. We treden daarin op 
als expert op de bedrijfsvoering in de rollen als uitvoerder, makelaar en regisseur. We schakelen 
makkelijk tussen maatwerk en gezamenlijkheid in het netwerk (klantgericht). 

ICT Verandert / I-organisatie
De Drechtraad heeft op 6 april 2021 akkoord gegeven op het voorstel financiële effecten ICT Verandert. 
Onder meer is besloten om de kosten tijdens de transitie van het "ICT verandert!" traject en de 
frictiekosten te dekken door verrekening met de gemeenten. Daarmee kunnen we verder uitvoering 
geven aan het Transitieplan en het jaarplan 2021. De doelstelling is het snel kunnen inspelen op 
veranderingen middels een flexibele, efficiënte, kwalitatief hoogwaardige informatievoorziening. Het 
jaarplan 2021 kent drie sporen:

 Spoor 1 – Versterken van de digitaliseringsketen Drechtsteden
 Spoor 2 – Business implementatie Microsoft 365
 Spoor 3 -  ICT sourcing

Per onderdeel van het jaarplan is de stand van zaken:
1. In het eerste spoor ‘Versterken digitaliseringsketen’ heeft Berenschot de rapportages opgeleverd met 

bevindingen en advies op de gestelde onderzoeksvragen: a) de realisatie van het eerdere advies uit 
2017 naar informatiemanagement b) de actualisering van het advies van 2017 naar de overige IV-
functies c) de vertaling van de actualisering naar 2021. Daarbij is ook onderzocht wat het IV-
ambitieniveau is van de Drechtsteden als geheel. In het onderzoek van Berenschot naar de invulling 
van de IV-functies is geconcludeerd dat er op het gecombineerde niveau van de Drechtsteden een 
mismatch is tussen de digitaliseringsambitie en de daarvoor beschikbare totale IV-capaciteit. Naar 
aanleiding daarvan is er een voorstel gemaakt om een verdieping aan te brengen per gebruikers-
organisatie (gemeenten, GR-dochters) van zowel de ambitie als de benodigde rollen, kennis en 
kunde. Een eerste versie van het concept plan van deze verdieping is in verschillende gremia 
besproken. In deze sessies is het eerste concept verder bijgewerkt met als belangrijkste uitkomsten:
a) De verdieping wordt parallel uitgevoerd met de jaarplan en meerjarenplan cyclus waarin de lokale 

jaarplannen ICT en het regionale plan worden opgesteld.
b) Naast de reguliere (traditionele) jaarplan aanpak stellen we gezamenlijk een meerjaren 

digitaliseringsagenda op waarin we met de gebruikersorganisaties vaststellen op welke 
onderwerpen we komende jaren middels digitale transformatie welke resultaten willen bereiken. 
Hiermee geven we concrete handen en voeten aan de ambitie. Het opstellen van deze digitale 
transformatie agenda start begin 2022. 

c) De aansluiting met de servicegemeente krijgt een belangrijke plek omdat de ambitie per gemeente 
belangrijke input is voor de servicegemeente en de dienstverleningsopties van de service-gemeente 
belangrijke input zijn voor de wijze waarop gemeentes de I-functies kunnen invullen.

2. Business Implementatie Microsoft 365
Voor het opstellen van het bestek voor de nieuwe digitale werkruimte (werkplek) zijn interviews 
gehouden met medewerkers om een beeld te krijgen hoe zij hun werk uitvoeren en welke middelen 
daarvoor gebruikt worden en nodig zijn. Mede op basis van deze informatie is een bestek opgesteld 
voor de digitale werkruimte die is meegenomen in de aanbesteding. Daarnaast zijn de testen 
afgerond met Microsoft 365 functionaliteiten voor het faciliteren van onlinebijeenkomsten (whiteboard) 
en het online inplannen van afspraken (bookings). 

3. Het derde spoor ‘ICT Transities naar externe leveranciers’ bepaalt grotendeels de doorlooptijd en het 
kritieke pad van het programma. 
In dit spoor worden ook de ICT-aanbestedingen voorbereid en uitgevoerd.
a) De selectiefase voor de aanbesteding van de Digitale Werkruimte is afgerond en drie 

leveranciers zijn geselecteerd voor de offertefase. De verdere implementatie van Microsoft 365 is 
onderdeel van deze aanbesteding. We volgen de niet-openbare procedure. De sluitingsdatum 
voor het indienen van offertes voor de digitale werkruimte is op 6 oktober.

b) Op 28 mei is in de stuurgroep ICT Verandert gesproken over de transitie van onze Centric 
applicaties voor de domeinen Financiën, Sociaal, Dienstverlening en Belastingen naar SaaS-
applicaties van Centric. De stuurgroep heeft daarbij de keuze voor de SaaS-applicaties van 
Centric nogmaals bevestigd. Tevens heeft de stuurgroep besloten om onze Centric applicaties 
eerst 1-op-1 te migreren naar een aan te besteden rekencentrum, op een later moment gevolgd 
door een gefaseerde migratie naar Centric SaaS. In de afgelopen maanden is de aanbesteding 
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van het rekencentrum voorbereid en is de migratie van Centric applicaties daarin opgenomen. 
Ook deze aanbesteding volgt de niet-openbare procedure. De aanbesteding wordt in september 
gepubliceerd en daarmee start de selectiefase. 

c) De VNG heeft besloten de aangekondigde aanbesteding van laptops, tablets en andere 
gebruikersapparatuur te beëindigen (end user devices). We zijn daarvoor nu zelf een 
aanbesteding gestart volgens de openbare procedure. 

De rapportagelijnen lopen via de P&C-cyclus en per kwartaal. In de bestuursrapportages wordt een korte 
samenvatting gegeven over de voortgang en het financiële beeld. In de aparte raadsinformatiebrief wordt 
inhoudelijk ingegaan op de stand van zaken. 

Hieronder is een tabel aangegeven hoe het budget voor de I-organisatie (inclusief het project ICT-
Verandert) in 2021 is opgebouwd. Daarnaast is een prognose op genomen van de uitputting van deze 
budgetten. Per saldo zal naar verwachting € 791.000 resteren aan het einde van het jaar. Gezien het feit 
dat vorming van de I-organisatie en ook diverse aanbestedingen later zijn gestart dan verwacht, is dit een 
globale prognose. 
De opbouw van dit voorlopige resultaat is als volgt: naar verwachting zal € 500.000 resteren aan het 
einde van het jaar op het transitie projectbudget voornamelijk door het besluit om de migratie van Centric 
applicaties mee te nemen in de aanbesteding van het rekencentrum. De uitvoering van de migratie valt 
daardoor in 2022 in plaats van 2021. Deze budgetruimte storten we in een financiële reserve ten behoeve 
van 2022. We blijven daarmee binnen de financiële kaders voor het programma waarbij er een 
verschuiving plaats vindt binnen de looptijd van de transitie. 
Daarnaast zal € 291.000 resteren aan het einde van het jaar op de exploitatie van de nieuwe i-organisatie. Dit 
incidentele voordeel zal worden terug geven aan de gemeenten.

ICT-Verandert Begroting 2021 Prognose 2021 Verschil

Personele kosten 10.110.000€       10.837.000€      727.000-€       
Kosten VDC 769.000€           -€                 769.000€       
Vaste kosten 3.246.000€         3.096.000€       150.000€       
Variabele kosten 2.629.000€         2.629.000€       -€              
Kapitaallasten 2.888.000€         2.789.000€       99.000€        

19.642.000€       19.351.000€      291.000€       
Projectkosten 1.500.000€         1.500.000€       -€              
Transitiekosten 500.000€           -€                 500.000€       
Totaal 21.642.000€       20.851.000€      791.000€       
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Leren & Ontwikkelen (L&O)
Het doel van L&O is het borgen van de kernwaarden (het kompas) in de organisatie om de koers te 
realiseren. In 2021 doen we dat door:

 Vasthouden en stimuleren: Vanuit kracht en groeikansen verbinding maken, verdiepen, leren van 
elkaar en de kernwaarden verder in de haarvaten van de organisatie integreren (ook in nieuwe 
onderdelen als de I-organisatie en het thema processen). Met een gerichte communicatiestrategie 
als speerpunt.

 Zwaluwstaarten en verbinden: Tussen de Dordtse sturingsprincipes (wat) door te reflecteren op de 
kernwaarden (hoe), samen met medewerkers en verbinding leggen met Ons Nieuwe Verhaal.

 Leiderschapsontwikkeling: Met onze ambitie de klanttevredenheid te verhogen en tegelijkertijd de 
transitie naar de servicegemeente soepel te laten verlopen steunt het succes van het SCD meer 
dan ooit op de ontwikkeling van het leiderschap. Alle leidinggevenden binnen het SCD zijn 
hiermee een belangrijke factor omdat zij de kaders creëren waarbinnen medewerkers binnen 
teams en over teams heen effectief werken, het gewenste werkklimaat stimuleren en zorgen voor 
kansen en ontwikkeling zodat wij met elkaar onze doelen en ambities bereiken.

COVID-19
De coronacrisis heeft een grote invloed op het werk, zo ook bij het Servicecentrum Drechtsteden. Voor de 
kritische bedrijfsprocessen is een impactanalyse opgesteld die inzicht geeft in de risico's en de daarbij 
behorende acties om de kans op het risico te verkleinen. De maatregelen die genomen zijn hebben met 
name te maken met de voortzetting van de dienstverlening aan de klantorganisaties, die voor de 
bedrijfsvoering afhankelijk zijn van het functioneren van het SCD. 
Op basis van de werkzaamheden van het eerste halfjaar 2021 worden de kosten zoals gepresenteerd in 
de onderstaande tabel verwacht voor onze klantorganisaties en het servicecentrum.  

 Onderdeel  Kosten  Korte omschrijving 
 T.l.v. 
klantorgani-
saties 

 T.l.v. SCD 

 ICT 17.250  WOA meerkosten a.g.v. thuiswerken 17.250      

 JKC&I 106.882

 Inzet extra personeel voor:
- Juridische ondersteuning Veiligheidsregio
- Juridische ondersteuning Zwijndrecht
- Inkoopondersteuning GGD (DG&J) 106.882          -   

 Communicatie 93.080

 Alle gemaakte corona uren worden in rekening gebracht bij de 
klant. Met elke klant is hierover een aparte afspraak gemaakt. 
De uren worden of via het trekkingsrecht of via een aparte DVO 
verrekend. 93.080           

 P&O 25.000
 Lagere omzet trainingscentrum waardoor niet alle 
salarislasten worden terugverdiend. 25.000      

 P&O 289.736
 Inzet extra personeel voor dienstverlening aan DG&J. DG&J 
heeft nu veel meer fte voor testen en inenten. 289.736          -   

 FZ 14.094

 Levering nieuwe leaseauto's 6 maanden vertraagd. Hierdoor 
hogere leasekosten vanwege doorzetten huidige 
leaseovereenkomsten tegen hogere tarieven.  14.094      

 SCD 
 Indirecte kosten door herprioritering van de werkzaamheden of 
het later in moeten lopen van achterstanden.  

 Totaal 546.042 489.698         56.344      

Financiële afwijkingen en voorstellen

Prognose resultaat Servicecentrum Drechtsteden (bedragen x € 1.000)

 

Actuele begroting 2021
1e burap 2021

Prognose 2021 Afwijking

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Saldo van baten en lasten 53.178 53.178 0 56.191 58.037 1.846 -3.013 4.859 1846

Mutaties reserve 0 0 1.696 -1.696 -1.696 0 -1.696

Geraamd resultaat 53.178 53.178 0 57.887 58.037 150 -4.709 4.859 150

Resultaatanalyse
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(bedragen x € 1.000)

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

 Lasten   

A. Extra dienstverlening I 5.150 -5.150 DVO

B. Lagere lasten mn. Materieel I 150 150  

C1 ICT verandert frictie I 1.196 1.196 nee

C2 ICT verandert Project-Transitie I 500 500 nee

C3 ICT verandert Exploitatie I 291 291 ja

 Subtotaal  2.137 5.150 -3.013  

    

 Baten   

A. Extra dienstverlening I 5.150 5.150 DVO

C2
Teruggave ICT verandert 
exploitatie

I 291 ja

 Subtotaal  5.150 291 5.150  

    

 Saldo van baten en lasten  7.287 5.441 1.846  

D Mutaties reserve  1.696 -1.696  

 Geraamd resultaat  7.287 7.137 150  

Toelichting:
A. Extra dienstverlening
Doordat klanten van het SCD meer dienstverlening vragen dan begroot, worden extra kosten gemaakt. 
Deze extra kosten worden gedekt door extra inkomsten.

B. Lagere lasten met name materieel
Op basis van de inzichten en inschattingen in het 2e kwartaal 2021 verwacht het SCD een onderuitputting 
in verband met corona en thuiswerken op met name de materiele budgetten verdeeld over diverse  
posten tussen de € 100.000 en € 200.000. In de tabel hierboven is het gemiddelde opgenomen. 

C. ICT verandert! & D. Mutaties reserve 
In de Drechtraad van 6 april 2021 is besloten om de kosten tijdens de transitie van het ICT verandert! 
traject- en de frictie kosten te dekken door verrekening met de gemeenten. Deze verrekening is reeds 
verwerkt in de 1e bestuursrapportage van 2021. De frictie kosten (€ 1,2 miljoen) worden conform besluit 
opgenomen in de ICT-reserve. Bij de jaarrekening wordt bezien of dit conform de BBV verantwoordings-
regels omgezet moet worden in een voorziening. De project transitie kosten laten een voordeel zien 
(€ 0,5 miljoen) die ontstaan doordat de migratie van het rekencentrum door het besluit om ook de Centric 
applicaties bij te voegen de uitvoering van de transitie verschuift van 2021 naar 2022. Dit bedrag zal 
eveneens toegevoegd worden aan de reserve. 
En als laatste laat de nieuwe i-organisatie een incidenteel resultaat zien (€ 0,3 miljoen). Dit incidentele 
voordeel zal worden terug geven aan de gemeenten.

2.3.3 Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

Samenvatting en algemene ontwikkelingen
Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden (GBD) en Onderzoekcentrum Drechtsteden 
(OCD) vallen onder dezelfde directie en worden door één managementteam aangestuurd.

De organisatie geeft in 2021 de activiteiten voor de inrichting en het beheren van een centrale datavoor-
ziening van de Drechtsteden verder vorm. Dat vraagt ook een robuuste financiering. Inmiddels is de 
financiering voor de activiteiten rondom het sociaal domein afgestemd. Daarnaast is hier nog een bedrag 
van € 250.000,- opgenomen om deze taak naar behoren uit te voeren.
Het OCD heeft voorgaande jaren bewezen binnen hun begroting hun taken uit te voeren. Tot op heden 
zien we geen afwijkingen.
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Voor het onderdeel Basisregistraties, Ruimtelijke informatievoorziening en Waardering blijft de kwaliteit 
van de BAG/BGT-data zodanig dat hier opwerkingsactiviteiten nodig zijn, die met name voor de WOZ-
administratie van belang zijn. De versnippering op het GEO-domein binnen de Drechtsteden is hier debet 
aan. Voor de opwerking is externe inhuur nodig, we becijferen dit op € 40.000,-. 

Een groot zorgpunt blijft de afhandeling van de bezwaarschriften. Vooral de WOZ-bezwaarschriften, 
ingediend via particuliere WOZ-bureaus leggen een zware druk op proces- en personeelskosten. De 
GBD/OCD zet veel maatregelen in deze stroom in te dammen. Inloopavonden en actieve informatiever-
strekking zijn hier voorbeelden van. Ook als het specifieke actuele onderwerpen betreft, wordt proactief 
gehandeld (WOZ-waarde versus VvE-reserves). Van het bijgestelde risico van € 400.000 wordt nu
€ 200.000 meegenomen in de begrotingswijziging; het restant van € 200.000 is als rest-risico in de 
risicoparagraaf opgenomen. 

Het WOZ-project 'Van m3 naar m2' wordt in 2021 afgerond. Hiervoor is nog voor dit laatste jaar een 
bijdrage geraamd van € 175.000. 

De positie van de GBD als betrouwbare uitvoeringsorganisatie is van belang. Daarbij gaat zij zich steeds 
meer ontwikkelen als een verlengstuk van de deelnemende gemeenten. In de bedrijfsvoering van de GBD/
OCD zijn de eerste maanden van dit jaar flinke stappen gezet met en door de komst van de digitale 
belastingbalie. Een inhoudelijke scan op de vele geschriften, die jaarlijks worden verzonden heeft geleid tot 
verbeteringen in helderheid en duidelijkheid. Ook het werk aan de taxatieverslagen heeft een moderner 
product opgeleverd. Vanzelfsprekend werden daarbij de voorschriften van de Waarderingskamer 
gehandhaafd.

De formatie is 70,39 fte voor alle drie de hoofdtaken van de GBD/OCD (belastingen/WOZ, GEO-
informatie en OCD/ SDC. Kenmerkend voor al die taken is dat data vaak geautomatiseerd wordt 
omgevormd tot producten. In die zin werkt de GBD/OCD data-gestuurd. Naast de uitvoering van de 
strategische visie blijft het zaak de andere kerntaken van GBD/OCD op hoog niveau en met goed 
resultaat uit te voeren. De positie van GBD als betrouwbare uitvoeringsorganisatie is van belang.

Wat willen we bereiken?
Heffing Invordering en Dienstverlening
Uitgangspunt hier is een eerlijk en transparant heffen en innen van lokale belastingen, conform de 
regelgeving van de deelnemende gemeenten. Dit onderdeel van GBD/OCD is verantwoordelijk voor het 
realiseren van lokale belastingopbrengsten in overeenstemming met de gemeentelijke begrotingen. De 
inrichting van een digitale balie is inmiddels afgerond.

Kerncijfers prognose 2021
Productie Bedrag/aantal Afnemers
Totale te verwachten opbrengst 2021 € 125 miljoen 5 gemeenten
Totaal aantal gecombineerde aanslagen 135.000 idem
Aantal aanmaningen 12.000 Idem
Aantal dwangbevelen 6.000 idem
Maandelijkse automatische incasso's 880.000 Idem
Verzoeken kwijtschelding 10.500 idem
Aanslagen Naheffing Parkeren 9.500 idem

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

Kerncijfers prognose 2021(basisprognose 2019)
Type bezwaar Aantal Afnemers
Heffingsbezwaren 750 5 gemeenten
Waardebezwaren 1500 idem
Bezwaren Parkeerheffingen 1400 Idem
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De al eerder genoemde NCNP-bureaus leggen een claim op ons personeel. Onze indruk is dat bij een 
gelijkblijvend juridisch kader dit een structureel karakter krijgt. Daarnaast merken wij dat er zowel via mail 
en flyers als via radio en televisie veel reclame wordt gemaakt om in bezwaar te gaan tegen de WOZ-
beschikking via deze bureaus. Wij melden hier een bijgesteld risico van € 400.000,-. Vanzelfsprekend zijn 
er stappen gedaan dit risico in te dammen (overleg NCNP-bureaus, doeltreffende afhandeling). De 
uitkomst is voor het jaar 2021 nog ongewis, daar de claims nog niet allemaal zijn afgehandeld. Op dit 
moment tellen wij 4941 WOZ-objecten onder bezwaar, waarvan er 2645 ingediend door NCNP-bureaus. 
Dat is meer dan drie keer de basisprognose. We stellen voor om van het risico van € 400.000 nu 
€ 200.000 mee te nemen in de begrotingswijziging en hiervoor een extra bijdrage bij de gemeenten op te 
halen; het restant van € 200.000 wordt dan als rest-risico in de risicoparagraaf opgenomen. 
  
Onderzoekcentrum Drechtsteden
Het OCD is onderdeel van deze deelbegroting. Om het zelfstandige en waardevrije karakter van dit 
onderdeel te onderstrepen wordt de naam en de logovoering van het OCD naar buiten toe gehandhaafd.
Het OCD is een echte kennispartner binnen het netwerk. Zij werkt ondernemend en vraag- gestuurd aan 
het geven van inzicht op relevante vraagstukken binnen de Drechtsteden. Het OCD kan snel inspelen op 
uiteenlopende beleidsonderwerpen en heeft een proactieve werkwijze en een signaalfunctie voor 
maatschappelijke ontwikkelingen. Met de inzet van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden 
geven wij inzicht in de effecten van beleid. 

Wij doen dit in de eerste plaats via de basisdienstverlening. Dit zijn onderzoeken en producten die wij 
periodiek voor alle zeven gemeenten uitvoeren. Denk bijvoorbeeld aan de Monitor Economie, de 
Banenmonitor, de Veiligheidsmonitor en de Monitor Sociaal. Ook beheren wij voor de gemeenten de 
bewonerspanels waar vragen aan kunnen worden voorgelegd, leveren wij een breed pakket aan 
statistische informatie en organiseren wij periodiek Kennisateliers, waar o.a. onderzoekers, data-
adviseurs en inhoudelijk specialisten gezamenlijk een actueel onderwerp uitdiepen. Tot slot omvat de 
basisdienstverlening van het OCD ook de datadistributie via de Centrale Distributievoorziening (CDV).
Naast basisdienstverlening voor de gehele regio biedt het OCD ook aanvullende maatwerkproducten 
voor afzonderlijke gemeenten en organisaties in de regio en af en toe daarbuiten. Het gaat hierbij om een 
zeer breed palet aan producten en diensten binnen de verschillende beleidsdomeinen, waaronder 
beleidsverkenningen en -evaluaties, adviestrajecten en het leveren, maar ook steeds vaker koppelen en 
duiden van een sterk groeiende stroom aan data.

Het OCD is beheerder van de centrale data voorziening in de regio. Het gewicht dat de activiteiten van dit 
bedrijfsonderdeel heeft voor de overige GrD-organisaties en de regiogemeenten neemt snel toe. Data 
heeft de afgelopen jaren een grote vlucht genomen. Zowel in beschikbaarheid van data als in de 
verwerking ervan. De potentie van data valt niet te onderschatten. Maar data op zich heeft nog geen 
meerwaarde. Meerwaarde krijgt data pas als deze wordt verwerkt tot informatie en vervolgens met de 
juiste duiding als betekenisvolle kennis en uiteindelijk inzicht kan worden gepresenteerd. 

Enkele jaren geleden is GBD/OCD onder de noemer SmartDataCenter (SDC) begonnen om de schat aan 
ruwe data waar we over beschikken voor bredere toepassing om te zetten naar informatie. Dit gebeurt 
door middel van een dataplatform, een centrale plek waar data wordt verzameld en samengevoegd en 
waarbinnen ook analyses op de data gedaan kunnen worden. Daarnaast bieden we vanuit het 
SmartDataCenter het ontwikkelen van dashboards aan als dienst. 

De realisatie van een dataplatform en dashboards vormen de eerste stappen richting datagedreven 
sturing. Echte toegevoegde waarde wordt pas geleverd wanneer kaders, definities en context worden 
toegevoegd, zodat informatie geduid kan worden en zo omgezet naar kennis en inzicht. Het verwerken 
van data naar informatie, kennis en inzicht vraagt echter wel capaciteit. De financiering van deze 
voorziening binnen het sociaal domein is nu structureel geregeld. In de aanloopperiode zijn de overige 
exploitatiekosten gefinancierd uit het RPP; nu stellen wij voor dit structureel te regelen met een bijdrage 
van € 250.000,-.

 Kerncijfers prognose 2021
Activiteiten Waardevolume Afnemers
Basisdienstverlening € 907.000 7 Drechtsteden
Opbrengst extra opdrachten (minimum) € 200.000 Idem
Smart Data Center (gemeenten) € 370.000 Idem
Smart Data Center (GrD) € 200.000 Idem
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Basisregistraties, Ruimtelijke informatie en Waardebepaling (BRIW)
Dit bedrijfsonderdeel kent drie basistaken: objectenbeheer (wettelijke basisregistraties), GEO-producten 
en diensten (Drechtmaps, landmeetkunde, themakaarten) en het waarderen van onroerende zaken 
(uitvoeren Wet WOZ). Uitgangspunt daarbij is zoveel mogelijk eenmalig data verzamelen voor 
meervoudig gebruik in de verschillende registraties. 

Kerngegevens 2021
 

Activiteiten Aantal Afnemers
BAG-mutaties 20.833 Dordrecht, HIA, Zwijndrecht
Raadplegingen Drechtmaps 443.250 Alle 7 gemeenten
WOZ-waarden 133.000 5 gemeenten

Procesondersteuning en Control
Bij Procesondersteuning en Control is de brede control op de bedrijfsvoering belegd. Ook de 
verschillende voorgeschreven administraties, de procesbeschrijvingen en het contractbeheer is hierin 
begrepen. Daarnaast is deze unit verantwoordelijk voor het op orde houden van de verschillende 
geautomatiseerde systemen en draait zij producties ten behoeve van de aanslagoplegging.

Kerncijfers 2021
Activiteiten Aantal 7 gemeenten
Werkplekkenbeheer GBD/OCD 70 idem
Voorgeschreven P&C-producties 33 Idem
Toetsing verordeningen 61 5 gemeenten
Aanslagregels 612.000 5 gemeenten

Wat gaan we daarvoor doen?

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

Succesfactor Indicator Streefwaarde 2021

Belastingopbrengsten realiseren Percentage oninbaar Maximaal oninbaar 1 % (excl. parkeren 3,5 %), 
voorgestelde verhoging voor gebruikersheffingen 

vanwege COVID-19 5 %
WOZ-beschikkingen verzenden Percentage beschikkingen 100 % totale voorraad

Aanslagen verzenden Aantal verzonden aanslagen 100 % binnen 6 maanden na ontstaan belastingschuld
Basisregistraties op orde Voldoen wettelijke normering 100 %
Kwijtscheldingsverzoeken Termijn afdoening 100 % binnen 90 dagen
Bezwaarschriften Termijn afdoening 25 % binnen 3 maanden

100 % binnen wettelijke termijn

Actualiteit Drechtmaps Beschikbaarheid/tijdige 
verwerking

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

Beschikbaarheid en actualiteit 
Basisinformatie OCD

Beschikbaar op werkdagen Geen klachten

Inzicht trend en ontwikkelingen 
monitoren

Rapportagemomenten
Tevredenheid

Minimaal 1 monitor per themagebied
Tenminste 80 % tevredenheid

Dashboards Aantal Minimaal 1 per themagebied
Tenminste 80 % tevredenheid

Kennisateliers Aantal Minimaal 3 met externe experts
Opkomst 60 % van de genodigden

Tevredenheid tenminste 75 %
Infographics Percentage tevredenheid Tenminste 75 % tevredenheid
Bewonerspanels Aantal

Tevredenheid
Minimaal 2 per gemeente

Tenminste 80 % tevredenheid

COVID-19
Risico's die een materiële invloed op de financiële positie voor het jaar 2021 kunnen hebben, maar 
onvoldoende zeker zijn om in de begroting op te nemen worden in de risicoparagraaf opgenomen. GBD/
OCD heeft de risico's als gevolg van de coronacrisis dan ook opgenomen in de risicoparagraaf van deze 
bestuursrapportage.
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Hieronder zijn voor de GBD de COVID-19 gerelateerde risico's weergegeven:

Domein Onderdeel Kwalificatie Bedrag Toelichting
Belastinge
n

Heffen en 
invorderen

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

OCD/SDC Baten aanvullende 
dienstverlening 
OCD en SDC

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

Totaal 240

De ontwikkelingen rondom de bestrijding van de pandemie zijn nog steeds ongewis. We handhaven deze 
risicoposten dus ook in deze 2e bestuursrapportage voor 2021.

Governance / transitie
Het besluit van de onderscheidenlijke gemeentebesturen over de opheffing van de huidige 
gemeenschappelijke regeling wordt uitgevoerd. De impact van dit besluit is onderzocht. Extra aandacht is 
daarbij voor:

1. De fiscaal juridische aspecten rondom belastingheffing en –inning
2. De certificering en aansluitingen van de systemen van GBD/OCD

Voor beide onderwerpen zijn landelijke experts ingeschakeld. De risico's voor onrechtmatigheid bij de 
uitvoering van belastingenactiviteiten of het na 1 januari niet meer kunnen verwerken van data zijn 
immers maatschappelijk niet acceptabel. GBD/OCD verwacht ook nog aanpassingen te moeten doen aan 
de koppelingen met de gemeentelijke websites.

Prognose resultaat Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden en Onderzoekcentrum 
Drechtsteden (bedragen x € 1.000)

Actuele begroting
1e burap 2021

Prognose 2021 Afwijking

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Saldo van baten en lasten 8.248 8.248 - 8.953 8.953 - 705 705 -

Mutatie reserves - - - - - - - - -

Geraamd resultaat 8.248 8.248 - 8.953 8.953 - 705 705 -

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

Toelichtin
g

Omschrijving afwijking I/S
Voordee
l

Nadee
l

Saldo Gemeente

Lasten

A. P-last conform nacalculatie belastingen S 293 -293 Ja

P-last conform nacalculatie OCD S 38 38 Ja

B. Werkzaamheden CDV S 250 -250 Ja

C. Extra last No Cure No Pay (WOZ) S 200 -200

Subtotaal 38 743 -705

Baten

A. Bijdragen gemeenten belastingen S 293 293 Ja

A/B. Bijdragen gemeenten OCD S 212 212 Ja

C. Bijdrage uitvoering WOZ S 200 200 Ja

Subtotaal 705 705

Saldo van baten en lasten 743 743 0

Mutaties reserve 0 0 0

Geraamd resultaat 743 743 0
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Toelichting:
A. Nacalculatie P-Lasten

De personeelsbegroting van GBD/OCD wordt op basis van nacalculatie van de toegestane formatie 
berekend, conform de besluitvorming bij de begroting 2019. 

B. Financiering centrale datavoorziening
Betreft financiering van deze taak.

C. Extra last over te dragen proceskosten aan NCNP-bureaus en inhuur afdoening extra 
bezwaarschriften.

2.4 Algemene dekkingsmiddelen

Inhoudelijke afwijkingen en voorstellen
Er zijn geen inhoudelijke afwijkingen te rapporteren.

Financiële afwijkingen en voorstellen

Prognose resultaat Algemene dekkingsmiddelen (Bedragen x € 1.000) 

 

Actuele begroting
1e burap 2021 Prognose 2021 Afwijking

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Saldo van baten en lasten -215 -215 - -215 -215 - - - -
Mutaties reserve - - - - - - - - -
Geraamd resultaat -215 -215 - -215 -215 - - - -

Resultaatanalyse Algemene dekkingsmiddelen
Er zijn geen financiële afwijkingen te melden. Het risico van € 300.000 op huisvestingslasten is 
afgeraamd, omdat investeringen in de panden dienstengebouw en de hellingen tot het strikt 
noodzakelijke kunnen worden beperkt (zie ook paragraaf 1.4 Risico's). 

2.5 Overhead

De opbouw per begrotingsprogramma is als volgt:
(Bedragen x € 1.000) 

Begrotingsprogramm
a

Actuele begroting 2021
1e burap 2021

Prognose 2021 Afwijking

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo

Beleid en bestuur 2.114 - -2.114 2.114 - -2.114 - - -

Sociale Dienst 18.751 - -18.751 18.966 210 -18.756 215 210 -5

Bedrijfsvoering:

Ingenieursbureau 2.000 - -2.000 2.000 - -2.000 - - -

Servicecentrum 53.178 53.178 - 58.328 58.328 - 5.150 5.150 -

Gemeentebelastingen 2.001 2.001 - 2.281 2.281 - 280 280 -

Totaal 78.044 55.179 -22.865 83.869 60.819 -22.870 5.645 5.640 -5
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Bijlagen

Bijlage 1: Begroting naar taakvelden 

(bedragen x € 1.000)

Programma

Taakveld Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
Beleid en Bestuur

0.1 Bestuur 924 3.038 2.114 0 0 0 924 3.038 2.114
0.4 Overhead 2.114 0 -2.114 0 0 0 2.114 0 -2.114
2.1 Verkeer en vervoer 435 435 0 0 0 0 435 435 0

Totaal Beleid en Bestuur 3.473 3.473 0 0 0 0 3.473 3.473 0

Sociale Dienst Drechtsteden
0.4 Overhead 18.751 0 -18.751 215 0 -215 18.966 0 -18.966
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 0 387 387 0 387 387
6.3 Inkomensregelingen 159.179 165.204 6.025 -13.787 -14.180 -393 145.392 151.024 5.632
6.4 Begeleide participatie 28.353 28.853 500 587 563 -24 28.940 29.416 476
6.5 Arbeidsparticipatie 18.950 25.059 6.109 -548 -55 493 18.402 25.004 6.602
6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO 4.925 5.148 223 2 0 -2 4.927 5.148 221
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 68.875 74.622 5.747 -511 -757 -246 68.364 73.865 5.501
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 950 1.097 147 0 0 0 950 1.097 147
0.8 Overige baten en lasten 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal Sociale Dienst Drechtsteden 299.983 299.983 0 -14.042 -14.042 0 285.941 285.941 0

Bedrijfsvoering
0.1 Bestuur 895 895 0 212 212 0 1.107 1.107 0
0.4 Overhead 55.728 53.728 -2.000 3.163 4.859 1.696 58.891 58.587 -304
0.10 Mutatie reserves 0 0 0 1.696 0 -1.696 1.696 0 -1.696
2.1 Verkeer en vervoer 8.000 10.000 2.000 250 250 0 8.250 10.250 2.000
0.61 OZB woningen 461 461 0 44 44 0 505 505 0
0.62 OZB niet woningen 1.844 1.844 0 178 178 0 2.022 2.022 0
0.63 Parkeerbelasting 227 227 0 22 22 0 249 249 0
0.64 Belastingen overig 109 109 0 10 10 0 119 119 0
0.8 Overige baten en lasten 200 200 0 0 0 0 200 200 0
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen 8 8 0 1 1 0 9 9 0
7.2 Riolering 1.469 1.469 0 142 142 0 1.611 1.611 0
7.3 Afval 974 974 0 96 96 0 1.070 1.070 0
8.1 Ruimtelijke ordening 1.511 1.511 0 0 0 0 1.511 1.511 0

Totaal Bedrijfsvoering 71.426 71.426 0 5.814 5.814 0 77.240 77.240 0

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

Totaal 374.667 374.667 0 -8.228 -8.228 0 366.439 366.439 0

Actuele begroting 2021 Begrotingswijziging 2e burap 
2021

Begroting 2021 na wijzigingen
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Bijlage 2: Bijdrage per gemeente per taakveld 

(bedragen x € 1.000)
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Bureau Drechtsteden
0.1 Bestuur 187 1.103 169 289 298 234 415 2.695
2.1 Verkeer en vervoer 8 50 8 13 13 11 19 122
2.5 Openbaar vervoer 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1 Economie 0 0 0 0 0 0 0 0
7.4 Milieubeheer 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal Bureau Drechtsteden 195 1.153 177 302 311 245 434 2.817

Regiogriffie
0.1 Bestuur 24 141 22 37 37 30 53 344

Sociale Dienst Drechtsteden
6.3 Inkomensregelingen 6.960 74.833 3.048 6.408 10.178 9.273 22.244 132.944
6.4 Begeleide participatie 1.407 18.918 0 859 1.741 2.364 3.436 28.726
6.5 Arbeidsparticipatie 1.044 14.562 397 840 1.522 1.484 3.719 23.569
6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO 306 1.986 294 416 514 399 1.063 4.976
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.217 33.373 3.318 5.044 7.102 6.665 11.569 71.288
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ 0 1.096 0 0 0 0 0 1.096

Totaal Sociale Dienst Drechtsteden 13.934 144.768 7.057 13.568 21.056 20.186 42.031 262.599

Servicecentrum Drechtsteden
0.4 Overhead (Basispakket) 1.980       16.760       2.579       2.169       3.948       2.818       5.140       35.394       
0.4 Overhead  (Plus- en additioneel pakket) -           2.492         224          -           -           -           407          3.123         

Totaal Servicecentrum Drechtsteden 1.980       19.252       2.803       2.169       3.948       2.818       5.547       38.517       

Gemeentebelastingen Drechtsteden
0.61 OZB woningen -              263 -              53 52 48 89 505
0.62 OZB niet woningen -              1.052 -              212 207 193 358 2.022
0.63 Parkeerbelasting -              248 -              -              -              -              1 249
0.64 Belastingen overig -              67 -              13 -              13 26 119
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen -              6 -              -              2 -              1 9
7.2 Riolering -              930 -              206 117 184 174 1.611
7.3 Afval -              448 -              100 114 88 320 1.070
Totaal belastingactiviteiten -              3.014 -              584 492 526 969 5.585
8.1 Ruimtelijke ordening (GEO-activiteiten) 20 1.169 10            157 36 26 93 1.511
0.1 Bestuur (Onderzoekcentrum basispakket) 77 453 69 119 123 96 170 1.107

Totaal Gemeentebelastingen Drechtsteden 97 4.636 79 860 651 648 1.232 8.203

Algemene dekkingsmiddelen
0.8 Overige baten -15 -88 -13 -23 -24 -19 -33 -215

Totaal 16.215 169.862 10.125 16.913 25.979 23.908 49.264 312.266
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Bijlage 3: Vergelijking bijdragen tussen 1e burap 2021 (B1) en 2e burap 
2021 (B2)

(bedragen x € 1.000)
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B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2 B1 B2
Bureau Drechtsteden

0.1 Bestuur 187       187       1.103     1.103     169       169       289       289       298       298       234       234       415       415       2.694     2.694     
2.1 Verkeer en vervoer 8           8           50         50         8           8           13         13         13         13         11         11         19         19         120       121       
2.5 Openbaar vervoer -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
3.1 Economie -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
7.4 Milieubeheer -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        
8.3 Wonen en bouwen -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        

Totaal Bureau Drechtsteden 195       195       1.153     1.153     177       177       302       302       311       311       245       245       434       434       2.814     2.815     

Regiogriffie
0.1 Bestuur 24         24         141       141       22         22         37         37         37         37         30         30         53         53         344       344       

Sociale Dienst Drechtsteden
6.3 Inkomensregelingen 6.209     6.960     78.206   74.833   2.875     3.048     5.903     6.408     10.020   10.178   8.902     9.273     20.746   22.244   132.861 132.944 
6.4 Begeleide participatie 1.335     1.407     18.682   18.918   -        -        911       859       1.635     1.741     2.243     2.364     3.350     3.436     28.156   28.726   
6.5 Arbeidsparticipatie *) 1.043     1.044     15.062   14.562   395       397       840       840       1.522     1.522     1.482     1.484     3.719     3.719     24.064   23.569   
6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO 306       306       1.986     1.986     295       294       416       416       514       514       399       399       1.062     1.063     4.976     4.976     
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+ 4.259     4.217     33.675   33.373   3.370     3.318     5.166     5.044     7.170     7.102     6.727     6.665     11.674   11.569   72.042   71.288   
6.81 Geëscaleerde zorg 18+ -        -        1.096     1.096     -        -        -        -        -        -        -        -        -        -        1.096     1.096     

Totaal Sociale Dienst Drechtsteden 13.152   13.934   148.706 144.768 6.936     7.057     13.235   13.568   20.858   21.056   19.751   20.186   40.550   42.031   263.194 262.599 

Servicecentrum Drechtsteden
0.4 Overhead (Basispakket) 1.995     1.980     16.899   16.760   2.600     2.579     2.186     2.169     3.981     3.948     2.841     2.818     5.182     5.140     35.685   35.394   
0.4 Overhead  (Plus- en additioneel pakket) -        -        2.492     2.492     224       224       -        -        -        -        -        -        407       407       3.123     3.123     

Totaal Servicecentrum Drechtsteden 1.995     1.980     19.391   19.252   2.824     2.803     2.186     2.169     3.981     3.948     2.841     2.818     5.589     5.547     38.808   38.517   

Gemeentebelastingen Drechtsteden
0.61 OZB woningen -        -        240       263       -        -        48         53         47         52         44         48         82         89         461       505       
0.62 OZB niet woningen -        -        959       1.052     -        -        193       212       189       207       177       193       326       358       1.844     2.022     
0.63 Parkeerbelasting -        -        226       248       -        -        -        -        -        -        -        -        1           1           227       249       
0.64 Belastingen overig -        -        61         67         -        -        12         13         -        -        12         13         24         26         109       119       
3.3 Bedrijfsloket en -regelingen -        -        5           6           -        -        -        -        2           2           -        -        1           1           8           9           
7.2 Riolering -        -        848       930       -        -        188       206       107       117       167       184       159       174       1.469     1.611     
7.3 Afval -        -        408       448       -        -        91         100       104       114       80         88         291       320       974       1.070     
Totaal belastingactiviteiten -        -        2.747     3.014     -        -        532       584       449       492       480       526       884       969       5.092     5.585     
8.1 Ruimtelijke ordening (GEO-activiteiten) 23         20         1.169     1.169     9           10         142       157       48         36         30         26         90         93         1.511     1.511     
0.1 Bestuur (Onderzoekcentrum basispakket) 62         77         366       453       56         69         96         119       99         123       78         96         138       170       895       1.107     

Totaal Gemeentebelastingen Drechtsteden 85         97         4.282     4.636     65         79         770       860       596       651       588       648       1.112     1.232     7.498     8.203     

Algemene dekkingsmiddelen
0.8 Overige baten 15-         15-         88-         88-         13-         13-         23-         23-         24-         24-         19-         19-         33-         33-         215-       215-       

Totaal 15.436   16.215   173.585 169.862 10.011   10.125   16.507   16.913   25.761   25.979   23.435   23.908   47.704   49.264   312.443 312.266 
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Bijlage 4: Financieel effect gemeenten

(bedragen x € 1.000)

Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo
bijdragen 

derden

Beleid en Bestuur 3.473          3.473          -              3.473            3.473            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Bureau Drechtsteden 3.129          3.129          -              3.129            3.129            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Regiogriffie 344             344             -              344               344               -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Sociale Dienst Drechtsteden 299.982      299.982      -              285.941        285.941        -              14.041-        14.041-        -              1.799          16.555-        808             93-               930             1.384-          -              361             

Bestaanszekerheid versterken 163.151      175.720      12.568        149.349        161.463        12.114        13.802-        14.257-        454-             1.412          16.555-        878             8                 930             1.384-          -              462             

Apparaat 14.266        26.834        12.568        14.630          26.744          12.114        365             90-               454-             -              -              20-               70-               -              -              -              70-               

Budgetadvies 118             118             -              118               118               -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Inkomensondersteuning 136.927      136.927      -              121.210        121.210        -              15.717-        15.717-        -              1.412          16.555-        348             922-             -              1.384-          -              462             

Maatw erkvoorziening inkomens… 2.024          2.024          -              2.024            2.024            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Minimabeleid 9.816          9.816          -              11.366          11.366          -              1.550          1.550          -              -              -              550             1.000          930             -              -              70               

Ontw ikkelen naar w erk 47.117        53.636        6.518          47.150          54.144          6.995          32               509             476             -              -              67-               576             -              -              -              576             

Apparaat 9.783          7.920          1.864-          10.248          7.858            2.389-          464             62-               526-             -              -              67-               5                 -              -              -              5                 

Participatie 9.064          16.794        7.730          8.062            16.794          8.732          1.002-          -              1.002          -              -              -              -              -              -              -              -              

Statushouders 420             700             280             420               700               280             -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
Wsw 27.850        28.222        372             28.420          28.792          372             570             570             -              -              -              -              570             -              -              -              570             

Zorgen voor ondersteuning 70.962        70.627        335-             70.477          70.124          352-             485-             502-             17-               178             -              3-                 677-             -              -              -              677-             

Apparaat 6.993          6.658          335-             7.007            6.654            352-             14               3-                 17-               -              -              3-                 0-                 -              -              -              0-                 
Begeleiding en kortdurend verblijf 27.780        27.780        -              27.780          27.780          -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Huishoudelijke ondersteuning 23.764        23.764        -              23.265          23.265          -              499-             499-             -              -              -              -              499-             -              -              -              499-             
Hulpmiddelen 4.557          4.557          -              4.557            4.557            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
Vervoer 7.868          7.868          -              7.868            7.868            -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              
Innovatiereserve Leertuinen -              -              -              -                -                -              -              -              -              178             -              -              178-             -              -              -              178-             

Overhead 18.751        -              18.751-        18.756          -                18.756-        5                 -              5-                 -              -              -              -              -              -              -              -              

-              

Innovatiereserve SDD -              -              -              209               209               -              209             209             -              209             -              -              0                 -              -              -              0                 

Bedrijfsvoering 70.676        70.676        -              76.490          76.490          -              5.814          5.814          -              1.696-          7.096          -              414             -              -              -              414             

Ingenieursbureau Drechtsteden 9.250          9.250          -              9.500            9.500            -              250             250             -              -              250             -              -              -              -              -              -              

Servicecentrum Drechtsteden 53.178        53.178        -              58.328          58.328          -              5.150          5.150          -              -              5.150          -              -              -              -              -              -              

ICT-exploitatie -              -              -              1.987-            291-               1.987-          291-             1.696          -              1.696          -              291-             -              -              -              291-             

Frictiereserve SCD -              -              -              1.696            -                -              1.696          -              1.696-          1.696-          -              -              -              -              -              -              -              

GBD/ OCD 8.248          8.248          -              8.953            8.953            -              705             705             -              -              -              705             -              -              -              705             

Algemene Dekkingsmiddelen 215-             215-             -              215-               215-               -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Kapitaallasten 215-             215-             -              215-               215-               -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              -              

Totaal 373.916      373.916      -              365.689        365.689        -              8.227-          8.227-          -              103             9.459-          808             321             930             1.384-          -              775             

Programma

1e burap 2021
Begroting na voorgestelde wijzigingen 

(2e burap 2021)
Afwijking Fin. effect 

gemeente 
(niet 

budget-  
neutraal)

Mutatie 
reserves

Interne 
w ijziging

Rijksverg./ 
compens.    

corona BUIG

TOTAAL    
wijziging 
bijdragen 
gemeente

n

Groei-    
agenda 

(budgettair 
neutraal)
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Bijlage 5: Reserves

(Bedragen x € 1.000)

Afrekening

Algemene reserve 223-              -               -               -               -               223-              
Totaal algemene reserve 223-              -               -               -               -               223-              

Innovatiereserve SDD 209              -               -               209-              -               -               
Innovatiereserve Leertuinen SDD 178              -               -               -               178-              -               
Reserve Uitvoering Tozo -               1.412            -               1.412-            -               -               
Frictiereserve SCD 769              -               1.696            -               -               2.465            
Totaal bestemmingsreserves 1.156            1.412            1.696            1.621-            178-              2.465            

Totaal reserves 933              1.412            1.696            1.621-            178-              2.242            

Reserves
Stand         

01-01-2021

Resultaat- 
bestemming 

2020
Toevoeging Onttrekking

Prognose                     
31-12-2021

Toelichting:

Algemene reserve 
De algemene reserve is ultimo 2019 € 223.000 negatief. Conform het besluit van de Drechtraad van 14 
juni 2016 is voor het invlechten van Hardinxveld-Giessendam € 700.000 ingezet vanuit de algemene 
reserve. Hardinxveld-Giessendam vult het bedrag aan via de resultaat bestemming. 
Mocht op 1 januari 2023 het bedrag nog niet zijn gecompenseerd dan zal Hardinxveld-Giessendam het 
resterende deel voor 31 januari 2023 voldoen.

Innovatiereserve SDD 
In 2019 is gewerkt aan de inventarisatie van innovatieve onderwerpen samen met de 
Drechtstedengemeenten en maatschappelijke organisaties in het kader van de regionale visie sociaal 
domein. Voorgesteld wordt om het restantbedrag in 2021 te onttrekken aan deze reserve, zodat nog dit 
jaar gestart kan worden met het versterken en ontwikkelen van de SDD / GR Sociaal. 

Innovatiereserve Leertuinen SDD 
De innovatiereserve leertuinen is regionaal geld, bestemd voor innovaties in het sociaal domein die 
samen met externe partijen worden geïnitieerd. Voorgesteld wordt om het saldo van deze reserve vrij te 
laten vallen ten gunste van de gemeenten.

Frictiereserve SCD
Bij de jaarrekening 2019 is een bestemmingsreserve gevormd (€ 769.000) om eventuele frictiekosten, die 
bij de vorming van de nieuwe I-organisatie als resultaat van het project 'ICT verandert!' te kunnen 
opvangen. Uitgangspunt is voorkoming van frictiekosten én, als die ontstaan, om deze kosten zoveel 
mogelijk op te vangen binnen het kaderstellend ICT-budget. 
Bij het SCD is in 2020 de nieuwe informatieorganisatie ingericht. Deze nieuwe I-organisatie bestaat uit de 
huidige onderdelen CIO, functioneel beheer, servicedesk ICT en (regie op) technisch beheer. Omdat er 
nieuwe functies komen en functies op technisch beheer komen te vervallen, is dit een formele 
reorganisatie bij het SCD. Aanwending van deze bestemmingsreserve vindt plaats door middel van 
voorstellen, waarin de frictiekosten inzichtelijk worden gemaakt, via de P&C-cyclus. 

In de Drechtraad van 6 april 2021 is besloten om de kosten tijdens de transitie van het ICT verandert! 
traject- en de frictie kosten te dekken door verrekening met de gemeenten. Deze verrekening is reeds 
verwerkt in de 1e bestuursrapportage van 2021. De frictie kosten (€ 1,2 miljoen) worden conform besluit 
opgenomen in de frictiereserve SCD. Bij de jaarrekening wordt bezien of dit conform de BBV 
verantwoordingsregels omgezet moet worden in een voorziening. De project transitie kosten laten een 
voordeel zien (€ 0,5 miljoen) die ontstaan doordat de migratie van het rekencentrum door het besluit om 
ook de Centric applicaties bij te voegen de uitvoering van de transitie verschuift van 2021 naar 2022. Dit 
bedrag zal eveneens toegevoegd worden aan de frictiereserve. Genoemde toevoegingen aan de 
frictiereserve betreffen een totaal bedrag van € 1,7 miljoen.
En als laatste laat de nieuwe i-organisatie een incidenteel resultaat zien van (€ 0,3 miljoen). Dit incidentele 
voordeel zal worden terug geven aan de gemeenten.
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Bijlage 6: Investeringen

(bedragen x € 1.000)

Omschrijving
Drechtraad 

d.d.
Oorspronkelijk 

krediet
Beschikbaar 
krediet 2021

Uitgegeve
n

2021

Verplicht
2021

Restant Voortgang t.o.v. planning

Werkplein gebouw 
Hellingen SDD

jul-17
jul-18

500 380 - - 380

Aanpassingen aan het 
werkplein en de aangrenzende 
ruimte. In 2021 is geen gebruik 
gemaakt van dit krediet i.v.m. de 
beperkingen door de Covid 
crisis en de onzekerheden 
m.b.t. de ontvlechting van de 
GRD.

IT SDD jul-18 150 150 - - 150

Vervanging van bestaande 
mobile devices én investering in 
mobiel device management. In 
2021 is geen gebruik gemaakt 
van dit krediet i.v.m. de 
beperkingen door de Covid 
crisis en de onzekerheden 
m.b.t. de ontvlechting van de 
GRD. 

ICT jaarschijf 2017 
en 2018

jul-16
jul-18

10.330 2.476 382 290 1.804

Betreft projecten die deel uit 
maken van het ICT meer-jaren 
investeringsplan (MIP). Er 
worden thans alleen projecten 
uitgevoerd die van belang zijn 
om de ICT-dienstverlening te 
waarborgen gedurende het ICT 
Verander traject. Met name 
focus op het ICT Life Circle 
Management. 

Krediet nieuw P-
systeem

Jul-20 750 356 356 - -

Krediet van € 750.000 is 
aangevraagd voor de reguliere 
vervanging van het 
personeelssysteem. Het P-
systeem is in het najaar 2021 
geïmplementeerd. In 2021 is het 
project geheel afgerond en naar 
P-beheer overgebracht.

Geschikt maken 
Dienstengebouw 
voor verlengd 
gebruik

Jul-21 750 750 - 618 132

Krediet van € 750.000 is aange-
vraagd om het Dienstengebouw 
geschikt te maken voor het 
verlengde gebruik en om te 
voldoen aan de wet- en 
regelgeving rondom ARBO en 
het verplichte energielabel.

Totaal 4.112 738 908 2.466
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