
   

Fractie D66-VSP-Philippo (uitgezonderd D66 Zwijndrecht), Algemene Beschouwingen  

7 juli 2020, 

In 2018 zei onze fractie bij de Algemene Beschouwingen: “Door de discussie over de 

doorontwikkeling van de Drechtsteden, hebben we de laatste tijd veel aandacht gehad voor 

wat we niet goed doen met elkaar. Hierdoor lijkt het gras aan de overkant steeds groener te 

zijn geworden. We hebben daardoor geen oog meer voor het feit dat we elkaars overkant 

zíjn.” 

De aanpak van de coronacrisis in onze Veiligheidsregio, heeft laten zien, dat als we samen 

één doel hebben en één focus, er ongekend veel meer bereikt kan worden, dan we zelf voor 

mogelijk hielden. De ervaring van de afgelopen maanden toonde een grote eensgezindheid 

en saamhorigheid in onze regio. Een goede basis, voor veel vertrouwen in elkaar. Wij 

spreken de wens uit dat we met die houding later dit jaar de stap zetten tot doorontwikkeling 

van de samenwerking in het sociaal domein. Met één doel en één focus: de best mogelijke 

resultaten voor welvaart en welzijn van onze inwoners. 

De fractie D66-VSP-Philippo zal in deze Algemene Beschouwingen, haar aandachtspunten 

en vragen hieronder behandelen met betrekking tot de Jaarstukken 2019, de 1e 

Bestuursrapportage 2020 én de Primaire Begroting 2021. 

Daarbij gaan wij niet alle punten uit de zeven zienswijzen herhalen. Vanuit de fractielijn 

geven wij hierna onze belangrijkste punten mee, alsook een enkele nog resterende concrete 

vraag.  

Jaarstukken 2019 en 1e Burap 2020 

 Wij zijn geen voorstander van het vormen van bestemmingsreserves op regionaal 

niveau. Slechts in uitzonderingsgevallen stemmen wij hiermee in. Daarnaast vinden 

wij dat realistisch rekening moet worden gehouden met frictiekosten. Wij accepteren 

in dit geval de € 769.000 ICT-resultaat dat wordt toegevoegd aan de 

bestemmingsreserve frictiekosten. 

 Er is, ruim op tijd, een goedkeurende accountantsverklaring, waarvoor dank.  

 Rechtmatigheid van handelen en verantwoording hiervan wordt steeds belangrijker. 

De accountant wijst hier op. Wij vragen hiervoor extra aandacht bij de verdere 

doorontwikkeling van de regionale samenwerking. 

 De fractie D66-VSP-Philippo gaat akkoord met de Jaarstukken 2019 

1e Burap 2020 

 De gemeentelijke bijdragen stijgen met name door de Tozo-regeling; wij gaan er van 

uit dat dit wordt terugbetaald door het Rijk. Is hier al duidelijkheid over? 

 De coronacrisis laat op diverse terreinen effecten zien. Is iets te zeggen over de trend 

en een voorspelling te doen over de het verdere verloop van instroom en uitstroom, 

op basis van gegevens sinds eind april?  

 Het risico met betrekking tot de Wijkhopper is in onze ogen té optimistisch ingeschat 

en zal naar onze mening op verlies uitdraaien. Graag een reactie. 

 De fractie D66-VSP-Philippo gaat akkoord met de 1e Burap 2020 

  



Primaire Begroting 2021 en taakstelling algemeen (details op dit laatste punt kunnen pas 

worden besproken nadat alle stukken ontvangen zijn, dus op 9 juli) 

 

 We zien een staand beleid begroting; wij hebben daar inhoudelijk geen opmerkingen 

op. Dank voor de indeling naar visie.  

 De fractie D66-VSP-Philippo is unaniem in haar zorgen over de grote onzekerheden 

en risico’s die deze begroting laat zien. Wij verwachten dat er, meer dan anders, zal 

moeten worden bijgesteld, als de effecten van de coronamaatregelen in volle omvang 

zichtbaar worden. Daarnaast zien wij weinig - een deel van de fractie vindt té weinig - 

mogelijkheid om snel tot gezamenlijke beleidswijziging te komen en bij te sturen als 

dit financieel nodig is. 

De oproep van de fractie D66-VSP-Philippo aan het DSB is om al in een vroeg 

stadium met beleidsbijstellingen op de bovenwettelijke regelingen te komen, zodat de 

Drechtraad hierover tijdig een zinvol debat kan voeren. 

 Onze fractie is bevreesd dat bij de geactualiseerde begroting de situatie kan zijn 

ontstaan dat aan de ene kant 5 miljoen wordt bezuinigd en dat, via een andere kant, 

dat bedrag (plus meer) weer wordt toegevoegd aan de begroting. Met de introductie 

van nieuw beleid voor het Sociaal Domein met betrekking tot invoering van wetgeving 

per 2021 én een aantal innovatieve voorstellen, kan dit gemakkelijk gebeuren. Het 

verzoek aan het DSB is om toe te zeggen dat de geactualiseerde begroting 

glashelder aangeeft wat wat is/kost: primaire begroting, taakstelling, nieuw beleid en 

innovatie. 

 Wij steunen de lobby richting Den Haag voor aanpassing van het juridisch kader van 

harte. 

 Wij willen graag inzicht in welk bedrag in totaal voor de Economic Board is begroot (is 

dat uitsluitend de 3 ton jaarlijks?) en wat het programma is dat wij kunnen 

verwachten. 

 Er wordt melding gemaakt over een Regionaal Platform Verkeersveiligheid. Welke 

taken heeft dit platform toebedeeld gekregen? 

 Met betrekking tot de taakstelling is de fractie van mening dat de opdracht van de 

Drechtraad aan het DSB, om een taakstelling van 5 miljoen in te vullen, wordt 

uitgevoerd. Wij achten het DSB zonder meer capabel om op de totale begroting van 

338 miljoen 5 miljoen euro aan bezuinigingsvoorstellen in te vullen. 

 De VSP heeft vragen gesteld over de uitgaven aan externe inhuur. Het verzoek is om 

kritisch naar deze uitgaven te kijken en er zo mogelijk op te bezuinigen. 

 De fractie D66-VSP-Philippo schort het besluit op, om al dan niet akkoord te gaan 

met de voorstellen Begroting 2021 en Taakstelling, tot na de beraadslagingen. 

 

 


