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Geacht College, 
 
In 2019 is door de Drechtraad een amendement aangenomen voor een taakstelling in het sociaal 
domein. De Drechtraad heeft bij het amendement als opdracht meegegeven om maatregelen voor te 
leggen waar voldoende draagvlak voor is binnen de Drechtsteden, zowel bij de gemeenten als bij de 
maatschappelijke partners. De invulling die de Drechtraad met het besluit van 7 juli 2020 aan de 
taakstelling heeft gegeven is daarom mede tot stand gekomen door de bijdrage die door uw en andere 
colleges uit de Drechtsteden is geleverd aan het vinden van draagvlak voor de verschillende 
maatregelen.  
 
Het restant van de taakstelling blijft wel staan. Voor de resterende € 0,9 miljoen wordt naar 
mogelijkheden gezocht in het verder vormgeven van lokaal maatwerk. Met deze brief vragen we uw 
college wat uw wensen zijn in het vormgeven van dit maatwerk ter invulling van de taakstelling.  
 
Lokaal maatwerk 
Op 2 april 2020 is door het Portefeuillehoudersoverleg (PFO) Sociaal en Middelen de bestuursopdracht 
Realistisch Ombuigen vastgesteld. Dit traject heeft als doelstelling om langs de lijn van innovaties 
kostenbesparingen binnen de begroting van de SDD te realiseren. Hierover is op 1 september 2020 
gesproken in het PFO Sociaal aangevuld met wethouders van Gorinchem, Hoeksche Waard en 
Molenlanden. Deze innovatie wordt onder meer ontwikkeld in een aantal pilots die in samenwerking 
tussen de gemeenten en de SDD worden uitgevoerd. Hiernaast wordt door de voorzitter van het Netwerk 
MT Sociaal en de SDD een voorstel voorbereid over het bieden van lokaal maatwerk.  
 
Het Drechtstedenbestuur is gezien het bovenstaande op zoek naar maatregelen die per gemeente 
kunnen worden geëffectueerd. Dit betekent dat u als gemeente individueel de keuze maakt dat een 
bepaald product of dienst niet meer door de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) aan uw inwoners wordt 
geleverd. Voor andere gemeenten kan dit nog wel in stand blijven. De SDD voert dan op die onderdelen 
gemeentespecifiek beleid. Hiermee wordt dan een bezuiniging op de regionale begroting gerealiseerd. 
Het staken van het leveren van bepaalde producten of diensten zou eventueel opgevangen kunnen 
worden door producten of diensten die u zelf als gemeente organiseert.  
 
U kunt het overzicht van maatregelen dat in het voorjaar is verstuurd gebruiken, maar beperkt u zich 
hiertoe niet. Ons verzoek is bedoeld als een brede uitvraag naar de wensen op het gebied van het 
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leveren van lokaal maatwerk door de SDD. Bijgevoegd vindt u een overzicht uitsplitsing van de 
resterende taakstelling naar de zeven Drechtstedengemeenten. Dit is een richtlijn en hierbij wordt 
aangetekend dat, afhankelijk van de specifieke maatregelen, de uiteindelijke exacte afrekening naar 
gemeenten kan verschillen.  
 
Wat wordt van u gevraagd? 
We willen u vragen om uw wensen kenbaar te maken over maatwerk in beleidsonderdelen waarop 
specifiek voor uw gemeente kan worden bezuinigd.  
 
Wanneer? 
Wilt u uw reactie uiterlijk vrijdag 25 september 2020 mailen naar:  h.raaijmakers@drechtsteden.nl, 
zodat de inbreng tijdig kan worden verwerkt in een voorstel voor een begrotingswijziging om de 
taakstelling te effectueren.  
 
 

Vervolgproces  
We streven ernaar om uw inbreng zoveel mogelijk te verwerken in een begrotingsaanpassing om de 
taakstelling te effectueren. Toch willen we u meegeven dat niet elk onderwerp zich even goed zal lenen 
voor maatwerk of differentiatie tussen gemeenten. Ook is het mogelijk dat een maatwerkaanpassing tijd 
vraagt om te implementeren. Ons streven is om op basis van uw inbreng een voorstel op te stellen dat 
3 november 2020 besproken zal worden met de portefeuillehouders sociaal en middelen, en navolgend in 
het Drechtstedenbestuur van 5 november 2020. Daar zal de bestuurlijke weging plaatsvinden van de 
inbreng en de hierop gebaseerde maatregelen. Hierna zal het voorstel rondom de invulling van de 
taakstelling in route gaan naar de Drechtraad, waarbij we streven naar bespreking in de Carrousel van 
1 december 2020, waarna besluitvorming kan plaatsvinden.  
 
 
We zien uw reactie graag tegemoet. 
 
Hoogachtend, 

namens het Drechtstedenbestuur, 

 

 
P.J. Heijkoop      P.L. Paans 
Portefeuillehouder sociaal    Portefeuillehouder sociaal 
 
 
Bijlage:    Uitsplitsing taakstelling naar gemeenten 
 
Kopie aan: leden van de Drechtraad 
 wethouders sociaal en middelen van Drechtstedengemeenten 
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Bijlage: Tabel 1. Uitsplitsing taakstelling naar gemeenten* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Dit is een richtlijn en hierbij wordt aangetekend dat, afhankelijk van de specifieke maatregelen, de uiteindelijke exacte afrekening 
naar gemeenten kan verschillen.  

 
 
 
 
 
 
 

Gemeente  Bedrag 

Alblasserdam  €    41.000 

Dordrecht €  538.000 

Hardinxveld-Giessendam  €    18.000 

Hendrik-Ido-Ambacht €    38.000 

Papendrecht €    67.000 

Sliedrecht €    59.000 

Zwijndrecht €  138.000 

Totaal €  900.000 


