
 
Samen op weg naar een nieuwe 

KOSTENVERDEELSLEUTEL 
Waarom krĳgt u deze nieuwsbrief? 
Participatie en Maatschappelĳke Ondersteuning. Voor die twee van de drie decentralisaties 
in het sociaal domein zetten de Drechtstedengemeenten jaarlĳks bĳna 250 miljoen euro 
aan Rĳksmiddelen in. Zĳ willen deze uitgaven onderling zo goed mogelĳk verdelen. In 
september 2020 bleek uit een nieuw Financieel Kader dat de rekenmethodes hiervoor 
('kostenverdeelsleutels') te complex, te onduidelĳk en/of niet meer up-to-date zĳn. 
Sommige zĳn zelfs helemaal niet meer te actualiseren. Daarom werd de opdracht gegeven 
om betere sleutels te ontwikkelen. Tot deze kostenverdeelsleutels klaar zĳn voor 
besluitvorming, krĳgt u periodiek een nieuwsbrief. Zo blĳft u op de hoogte van het 
ontwikkelproces, dat losstaat van andere regionale trajecten, zoals het traject om tot een 
nieuwe governance te komen. 

 
 
Dit is er de afgelopen tĳd gebeurd 
September 2020: Het Drechtstedenbestuur geeft opdracht tot een nieuw Financieel Kader. 
Gemeenten stellen dit op. Uit het kader blĳkt dat de huidige kostenverdeelsleutels niet 
meer actueel, deels niet te actualiseren, veel te complex en/of te onduidelĳk zĳn.  
 
November 2020: Er wordt opdracht gegeven om tot nieuwe kostenverdeelsleutels te 
komen; sleutels die recht doen aan de bestuurlĳk gekozen verdeelprincipes. Voor dit 
project worden in december een Ambtelĳke Projectgroep en een Bestuurlĳke 
Begeleidingscommissie opgericht.  

Januari 2021: De projectgroep rondt een plan van aanpak en een evaluatierapport af. In dit 
rapport beschrĳft de projectgroep waarin de huidige kostenverdeelsleutels tekortschieten 
en waaraan de nieuwe varianten moeten voldoen. Criteria zĳn bĳvoorbeeld dat ze 
eenvoudig, transparant en goed te onderhouden moeten zĳn.  
 
Januari 2021 – heden: Op basis van het plan van aanpak en het evaluatierapport heeft de 
Ambtelĳke Projectgroep inmiddels een aantal besprekingen gehad gehad. Ook heeft ze 
samen met de communicatieadviseur een communicatieplan opgesteld. 
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NIEUWSBRIEF

Let op! Deze eerste editie is inleidend. We delen de trajectplanning met u, geven kort weer wat de belangrĳkste 
gebeurtenissen tot nu toe zĳn en stellen de hoofdrolspelers aan u voor. Latere edities gaan dieper in op de 
inhoud; van samenwerking tot discussies en nieuwe mĳlpalen. Daarnaast organiseren we binnenkort twee 
informatiesessies voor u. Onderaan deze nieuwsbrief ziet u hoe u zich daarvoor kunt inschrĳven.
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Onze planning 2020 - 2021 

 
 
 
 
 
De Ambtelĳke Projectgroep 
… bestaat uit vertegenwoordigers van alle zeven gemeenten. Elke gemeente vaardigt één 
persoon af. Bĳ de Ambtelĳke Projectgroep zit ook een Financieel Adviseur van de Sociale 
Dienst Drechtsteden. Aanwezig zĳn bovendien een projectleider en een 
communicatieadviseur. De projectgroep ontwikkelt op basis van de criteria uit het 
evaluatierapport ideeën om de Rĳksmiddelen voor Participatie en Maatschappelĳke 
Ondersteuning goed te verdelen. Ze denkt deze ideeën verder uit. Pas nadat ze akkoord zĳn 
bevonden, rekent de Ambtelĳke Projectgroep de ideeën door, zodat duidelĳk wordt welke 
gemeenten meer of juist minder gaan bĳdragen. Dankzĳ deze volgorde wordt de keuze 
voor kostenverdeelsleutels niet bepaald door de financiële consequenties van die keuze, 
maar door hun principiële rechtvaardigheid.   

Wie zitten er precies in deze groep? 
Gert Jan Bosland: Projectleider 
Alain Sterk: Financieel adviseur (Zwĳndrecht) 
Martĳn Muller: Adviseur Planning en Control (Dordrecht) 
Lizbeth Hendrikx: Financieel Adviseur (Hardinxveld-Giessendam) 
Monique de Heer: Adviseur Planning en Control (Hendrik-Ido-Ambacht) 
Wim Millenaar van Herwĳnen: Financieel adviseur (Papendrecht) 
Daniëlle de Jong: Financieel adviseur/controller (Alblasserdam) 
Jeroen Loeve: Beleidsadviseur (Sliedrecht) 
Vinesh Lalta: Financieel Adviseur (Sociale Dienst Drechtsteden)  
Brigitte van Egmond: Communicatie (Sociale Dienst Drechtsteden) 
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De Bestuurlĳke Begeleidingscommissie 
… bestaat uit een gemeentesecretaris, drie wethouders, een MT-lid van de Sociale Dienst 
Drechtsteden en een concern controller. Aanwezig zĳn ook een projectleider, een concern 
controller en een communicatieadviseur. De Bestuurlĳke Begeleidingscommissie (BBC) 
komt maandelĳks bĳeen en toetst of de ideeën van de Ambtelĳke Projectgroep geschikt 
zĳn voor bestuurlĳke behandeling. Daarbĳ spreekt zĳ geen voorkeur uit voor een specifieke 
verdeelsleutel: dat is aan de gemeenten. De commissie legt de voorstellen na toetsing voor 
aan het regionaal controllersoverleg en het netwerk MT Sociaal. Die voorzien de 
voorstellen van een advies. Daarna worden ze behandeld in een Integraal 
portefeuillehoudersoverleg, waarin de wethouders Financiën en Sociaal domein van alle 
Drechtstedengemeenten vertegenwoordigd zĳn. Als laatste gaan de voorstellen naar de 
Drechtraad en gemeenteraden. Die besluiten uiteindelĳk of de voorstellen doorgevoerd 
worden. 
 
Wie zitten er precies in deze commissie? 
Gert Jan Bosland: Projectleider 
Peter Verheĳ: Voorzitter en Wethouder Alblasserdam 
Joost Ansems: Ambtelĳk opdrachtgever en Gemeentesecretaris Papendrecht 
Maarten Burggraaf: Wethouder Dordrecht 
Corine Verver: Wethouder Papendrecht 
Hans Polderman: MT-lid Sociale Dienst Drechtsteden 
Jaap van Dĳk: Concern controller 
Brigitte van Egmond: Communicatie Sociale Dienst Drechtsteden 
 
Uitnodiging voor online informatiesessie 
Schrĳf u nu in 
Om u uitgebreider te informeren over het proces naar een nieuwe kostenverdeelsleutel en 
uw vragen daarover te beantwoorden, organiseren wĳ op donderdag 25 maart en 
woensdag 31 maart van 20.00 uur tot 21.00 uur een online informatiesessie. Aanmelden 
kan via p.plokker-van.veen@drechtsteden.nl onder vermelding van ‘kostenverdeelsleutel’ 
en de datum waarop u wilt aansluiten. U zult te zĳner tĳd een MS Teams link ontvangen. 
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Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Stuur ze naar Gert 
Jan Bosland (projectleider): gj.bosland@drechtsteden.nl. U krĳgt zo snel mogelĳk een 
reactie!


