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BESLUIT DRECHTRAAD d.d. 6 april 2021

Portefeuillehouder
P.L. Paans

Steller
D. van der Meij

Onderwerp
Financiele effecten ICT Verandert

DE DRECHTRAAD

Gezien het voorstel van het Drechtstedenbestuur van 4 februari 2021
Gelet op artikel 7 van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden;

BESLUIT:

1. Kennis te nemen van de inhoud van deze notitie met betrekking tot de Transitie en financiele effecten
van ICT Verandert

2. Instemmen met het structurele voordeel dat daarmee op termijn ontstaat
3. Instemmen met de hoogte van de transitie en projectkosten
4. Instemmen met de hoogte van de ingeschatte frictiekosten
5. In te stemmen met het opgenomen dekkingsvoorstel voor de benodigde middelen boven begroting

SOD als gevolg van tijdelijke kosten gedurende de Transitie en frictiekosten
6. Kennis te nemen van de financiele effecten per gemeente
7. Vaststellen van de incidentele verhoging van de begroting van het Servicecentrum met € 3,4 miljoen

voor 2021 en met € 3,8 miljoen voor 2022
8. Vaststellen van de structurele verlaging van de begroting van het Servicecentrum met € 1,5 miljoen

met ingang van 2023

Aldus besloten in de openbare vergadering van 6 april 2021,

de regiogriffier,

E. Boers

ply. voorzitter,



Drechtsteden

BESLUIT
DRECHTRAAD d.d. 6 april 2021

Portefeuillehouder
P.J. Heijkoop / P.L. Paans

Steller
L. No_pn

Onderwerp
Redionaal Beleidsplan Schuldhulpverlenind Drechtsteden 2021-2024

DE DRECHTRAAD

Gezien het voorstel van het Drechtstedenbestuur van 4 februari 2021;

Gelet op artikel 6 van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden;

BESLUIT:

Het regionale Beleidsplan Schuldhulpverlening Drechtsteden 2021-2024 vast te stellen met
terugwerkende kracht per 1 januari 2021, onder intrekking van het huidige beleidsplan
Schuldhulpverlening 2016-2020.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 6 april 2021,

de regiogriffier,

E. Boers

ply. voorzitter,

P. Boudewijn



Drechtsteden

Zwijndrecht, 6 april 2021

Motie
De Drechtraad, ter behandelende besluitvorming van het voorstel Financiele effecten ICT Verandert,
ingediend door het Drechtstedenbestuur, op 6 april 2021 bijeen,

Overwegende:
— dat, gedurende de voorbereiding van de transitie naar de servicegemeente, ook in de komende

maanden beleidsontwikkeling en besluitvorming inzake dienstverlening vanuit het Service
Centrum Drechtsteden doorgaan;

— dat ten aanzien van de overgang naar de servicegemeente, los van transitiekosten, het
uitgangspunt van (minmaal) behoud van kwaliteit en (maximaal) gelijke hoogte van de kosten
van de dienstverlening breed onderschreven worden door de huidige eigenaren van de
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden;

Constaterende:
— dat het voorliggende voorstel "ICT Verandert" voor de uitvoering van het traject een

overzichtelijk kostenplaatje kent, te dekken vanuit incidentele bijdragen vanuit de gemeenten;
— dat het voorliggende voorstel geen nadere bepalingen of momenten van heroverwegingen kent

voor de combinatie van de transitie ICT en de transitie SCD;

spreekt uit

dat de besluiten van de Drechtraad in deze en de komende Drechtraadsvergaderingen,
behoudens de kosten van de transitie zelf,
zonder verdere discussie over kosten en kwaliteit van dienstverlening worden overgedragen
van Service Centrum Drechtsteden aan de servicegemeente Dordrecht;

En gaat over tot de orde van de dag.

De Drechtraadsleden van de gemeente Zwijndrecht:

E.J. van de Mheen (CDA);4=Iketes4ar)-; 5=fschip:pvi#eft#1:5i4lariiippo; A. van Gemerden (CU/SGP);
G23:111za#144azite=4:14#5L7PD,-; R. Kreukniet (VVD); C. Moorman (ABZ/SLP); G. Slotema (PvdA).
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