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Conclusie voorzitter

□  Het onderwerp wordt als voldoende besproken beschouwd, was informerend.

□  Het onderwerp doorgeleiden naar de Drechtraad voor besluitvorming als hamerstuk.

□  Het onderwerp doorgeleiden naar de Drechtraad voor besluitvorming als bespreekstuk.

□  Akkoord met het gevraagd/voorgesteld besluit, zoals verwoord op het voorstel.

□  Het onderwerp komt terug in de Carrousel van ………………………………….………...(datum). 
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...
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Namens de regiofractie SGP-ChristenUnie een aantal vragen over de jaarstukken 2020 en de 
begroting 2022

Jaarstukken 2020:
1. De bedragen die vanuit het rijk ontvangen zijn/worden als corona-compensatie pakket 2020 

staan nog niet vast en zijn geen onderdeel van de jaarrekening 2020. Hoe wordt deze 
compensatie verwerkt in de jaarrekening van de GRD en die van de gemeenten, zodat ze wel 
op elkaar aansluiten?

2. De inschatting dat het fraudebedrag (pag. 58) ontvangen wordt, lijkt ieder jaar naar beneden 
bijgesteld te worden. Wordt er voldoende actief op ingezet om het gehele bedrag te 
incasseren en waarom is bedrag nog niet ontvangen?

3. Het risico van de wijkhopper wordt afgevoerd, omdat het risico zich niet voorgedaan heeft in 
2020. Wat is het resultaat van de wijkhopper (Stroomlijn BV) over 2020 en vindt terugbetaling 
van 1e deel van de uitstaande leningen plaats per 2021? Gezien de hoogte van de uitstaande 
lening lijkt het erop dat Stroomlijn ‘slechts’ 255.000 euro van de 950.000 gebruikt heeft 
(500.000 + 450.000 voor versterking eigen vermogen- deze laatste lijkt wel opgenomen te zijn 
bij de verbonden partijen, aangezien agio op 450.000 staat eind 2020). Klopt dit? Gaat de nog 
uitstaande lening over naar de GR Sociaal? Kan de jaarrekening van Stroomlijn ter 
beschikking gesteld worden van de Drechtraad?

4. De GRD participeert in een aantal Bv’s en stichtingen (IQ, Stroomlijn, Baanbrekend, 
Breedband DS). Waar komen deze participaties en uitstaande leningen terecht na transitie 
van de GRD?

5. Wanneer zijn de definitieve jaarrekening en accountantsrapport beschikbaar?
6. In de jaarverantwoording 2020 van de groeiagenda staat naast het budget van 2,9M nog een 

post van 1,2M aan personeelskosten bureau Drechtsteden voor ondersteuning van de 
groeiagenda. De 2,9M is in de jaarstukken 2020 toegelicht als zijnde overgedragen aan de 
gemeente Dordrecht. Waar is de 1,2M aan groeiagenda kosten in de jaarstukken 2020 
opgenomen en hoort deze ook niet uit het budget en de begroting van de GRD gehaald te 
worden? Wat is hiermee voor de begroting 2021 van de GRD gedaan?

7. Waar worden de baten en lasten van de regiodeal verantwoord?

Begroting 2022:
1. Er wordt 4,2M overgeheveld van de begroting GRD naar de gemeente Dordrecht voor de 

groeiagenda. Echter het door de Drechtraad vastgestelde budget voor de groeiagenda 
bedraagt 2,9M. Waarom dit verschil?

2. In de afgelopen periode zijn ondermeer RPV, exploitatie walstroomvoorzieningen  en 
Waterbus Drechtsteden overgedragen van de GRD naar de gemeente Dordrecht. Moet dit 
nog geborgd worden door een Drechtraadsbesluit? Kloppen de hierbij behorende bedragen 
(begroting met 1M verlaagd, terwijl hier een bedrag van 1,3 voor in de begroting stond)

3. Hoe zijn de eerder overeengekomen taakstellingen en de nog in te vullen taakstelling via 
maatwerk in overleg met de gemeenten, verwerkt in de begroting 2022?

4. Hoe verhoudt zich het overzicht van FTE op pag 47 zich tot de beschreven ontwikkelingen? 
Voorbeelden: bureau DS groeit met 0,8 FTE, terwijl ondersteuning Groeiagenda uit de 
begroting 2022 gehaald is. Apparaatskosten SDD nemen fors toe vanwege groei aantal 
klanten, maar formatie wijzigt niet. Met ICT verandert!  worden activiteiten geoutsourced, 
terwijl formatie toeneemt in de  begroting.

5. Er lopen verschillende effecten door de begroting 2022, waardoor de individuele effecten 
moeilijk of niet afleidbaar zijn. Kan voor de verschillende effecten inzichtelijk gemaakt worden 
wat de afzonderlijke impact is?

Namens de SGP-ChristenUnie fractie
Peter Boudewijn



Regiofractie D66VSPPHILIPPO – technische vragen carrousel Bestuur & Middelen 
 
Drechtstedendinsdag, 1 juni 2021  
 
Agendapunt 2 Jaarstukken 2020, inbreng:  
 
Vragen jaarstukken 2020: 
 
• GOEDKEURING: Onze fractie maakt zich zorgen over het jaarresultaat. Op 19 maart zijn de 

voorlopige bevindingen met de accountant besproken. Uit hoofde van de bevindingen van het 
RMO-team SDD (ex. TOZO), de fouten en onzekerheden m.b.t. TOZO en een mogelijke 
overschrijding op een raamcontract geeft de accountant aan dat er een gerede kans op een niet-
goedkeurende controleverklaring bestaat. Afgesproken is dat tot en met eind mei de SDD herstel 
uitvoert. Het is nu 1 juni, welke zijn de resultaten t/m eind mei en is de kans op een niet-
goedkeurende verklaring afgenomen of toegenomen? Wanneer kunnen wij de definitieve cijfers 
en verklaring verwachten? 

• STROOMLIJN B.V.: wij hebben inmiddels 800K aan leningen en 450K aan versterking eigen 
vermogen verstrekt, totaal 1,25 miljoen, waarbij wij ook nog deels aan de regie- en 
exploitatiekosten bijdragen. Blz. 74 leert ons dat gedurende het jaar de medewerkers die vanuit 
Baanbrekend Detacheren B.V. gedetacheerd worden bij Stroomlijn B.V. meerdere maanden niet 
werden ingezet maar dat de financiële vergoeding bij Stroomlijn is gegarandeerd. Wat is het 
bedrag dat in 2020 door Stroomlijn B.V. aan Baanbrekend Detacheren B.V. is gegarandeerd? 
Wat is de stand van zaken aangaande het resultaat van Stroomlijn B.V. en wat is er in 2020 van 
de leningen afgelost en aan rente terugbetaald? 

• INNOVATION QUARTER B.V.: blz. 71, wij hebben als aandeelhouder een bedrag van 500K in 
deze B.V. ingebracht. Welke opgaven voor onze regio zijn op direct-economische gebied in 2020 
gerealiseerd in termen van banen en geïnvesteerd vermogen? 

• TRANSITIE VP’s: Evenals de vraag van de SGP/CU fractie, waar worden de verbonden partijen 
na de transitie ondergebracht en hoe worden financiën verrekend? 

• GROEIAGENDA: blz. 81, het gaat hier over het bedrag van 200K voor project Spoorzone, 
onduidelijk is of er sinds 2019 200K of 400K is uitbetaald. 

 
Agendapunt 3 Begroting 2022, inbreng: 
 
Vragen begroting 2022: 
 
• GROEIAGENDA: overgehevelde budgetten naar Dordrecht 4,2 miljoen, blz. 10 staat dat in de 

programmabegroting op dit moment 1,3 miljoen aan begrote personeelslaten en overhead zit 
voor afronding rondom groeiagenda. Derhalve stijgt de 2,9 miljoen naar 4,2 miljoen. Klopt dit? 
Waaruit bestaat de 2,9 miljoen? 

• ICT-VERANDERT: Er is bij de investeringen voor ICT-verandert aangegeven dat dit op termijn 
structurele bezuinigingen oplevert. Wij willen graag een totaaloverzicht, langjarig van de ICT-
uitgaven, en dan alles, regulier nieuw en welke andere benaming het eventueel nog kan hebben. 
Dat graag uitgewerkt als toezegging. Voor nu alvast een toelichting door de portefeuillehouder.  

• TRANSITIE 1: Na de transitie naar een ouderwetse GR is goede sturingsinformatie voor 
gemeenteraden heel belangrijk. De vraag is om nu al de nodige voorbereidingen te treffen om 
gemeenteraden t.z.t. te voorzien van structureel meerjarige gegevens/kengetallen per 
gemeenten (met name inhoudelijk per regeling over het gebruik en trends naar verschillende 
doelgroepen). Wij willen die graag in toekomstige planning- en control documenten opgenomen 
zien. Graag een toezegging. 

• TRANSITIE 2: Verder weten we dat transitie de nodige (ook financiële) onzekerheden met zich 
meebrengt en een aantal gemeenten, misschien wel allemaal, weinig tot geen financiële ruimte 
heeft om meer uit te geven in het sociaal domein in de komende jaren. Mochten er investeringen 
nodig zijn voor innovaties die realistische besparingen opleveren, dan staan we daar als fractie 
(dan fracties) voor open. Kan worden toegezegd dat dit wordt gehoord en erkend? 
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BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN 
 
Indiener(s) Regiofractie SGP-ChristenUnie 
Datum indienen: 26 mei 2021 
Onderwerp: Begroting 2022 
  
Portefeuillehouder: P.J. Verheij 
Datum: 1 juni 2021 
  
 
Vraag 1 
Er wordt 4,2M overgeheveld van de begroting GRD naar de gemeente Dordrecht voor de 
groeiagenda. Echter het door de Drechtraad vastgestelde budget voor de groeiagenda bedraagt 2,9M. 
Waarom dit verschil? 
 
Antwoord 1 
Het budget van € 2,9 miljoen is het materiële budget, waarmee jaarlijks activiteiten en projecten 
worden "ingekocht" en uitgevoerd. € 1,3 miljoen was het budget voor de interne personeelsformatie, 
apparaatskosten en overhead. 
 
Vraag 2 
In de afgelopen periode zijn ondermeer RPV, exploitatie walstroomvoorzieningen en Waterbus 
Drechtsteden overgedragen van de GRD naar de gemeente Dordrecht. Moet dit nog geborgd worden 
door een Drechtraadsbesluit? Kloppen de hierbij behorende bedragen (begroting met 1M verlaagd, 
terwijl hier een bedrag van 1,3 voor in de begroting stond) 
 
Antwoord 2 
Dit zijn uitvoeringstaken die vallen onder het (eerdere) besluit om de beleidsontwikkeling en uitvoering 
op het gebied van ruimtelijke economie onder te brengen bij de gemeente Dordrecht. De Drechtraad 
is hierover geïnformeerd via een raadsinformatiebrief van 5 november 2020. Er is geen verdere 
besluitvorming nodig. 
De bedragen kloppen. De begroting daalt met € 1,3 miljoen en de gemeentelijke bijdragen met € 1,0 
miljoen. Het verschil is de bijdrage van de provincie Zuid-Holland aan het Regionaal Platvorm 
Verkeersveiligheid (RPV). 
 
 
Vraag 3 
Hoe zijn de eerder overeengekomen taakstellingen en de nog in te vullen taakstelling via maatwerk in 
overleg met de gemeenten, verwerkt in de begroting 2022 
 
Antwoord 3 
De Drechtraad heeft bij de vaststelling van de begroting 2020 in de vergadering van 2 juli 2019, 
besloten tot een financiële taakstelling van € 5,0 miljoen. 
Deze taakstelling is als volgt ingevuld: 

Maatregel Bedrag 
(x € 1 miljoen) 

Drechtraad 

maatregelen niet sociaal-domein 1,4 3 december 2020 

verlaging kosten 
inkomensondersteuning 

0,7 3 december 2020 

maatregelen sociaal domein 2,0 7 juli 2020 

verdere verlaging kosten 
inkomensondersteuning 

0,9 1 december 2020 

Totaal 5,0  

Er zijn in de begroting geen kostenverlagingen verwerkt op basis van maatwerk-maatregelen. 
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Vraag 4 
Hoe verhoudt zich het overzicht van FTE op pag 47 zich tot de beschreven ontwikkelingen? 
Voorbeelden: bureau DS groeit met 0,8 FTE, terwijl ondersteuning Groeiagenda uit de begroting 2022 
gehaald is. Apparaatskosten SDD nemen fors toe vanwege groei aantal klanten, maar formatie wijzigt 
niet. Met ICT verandert!  worden activiteiten geoutsourced, terwijl formatie toeneemt in de  begroting. 
 
Antwoord 4 
Bij Bureau Drechtsteden is de verlaging van de formatie al verwerkt in begroting 2021. 
De Sociale Dienst is terughoudend met het verhogen van de vaste formatie. Toenemende 
werkzaamheden worden in eerste instantie opgevangen via de flexibele schil. Mogelijk wordt de vaste 
formatie in de loop van 2022 wel uitgebreid. 
ICT Verandert! zal in 2022 nog niet leiden tot een lagere formatie. Naast de opbouw van de nieuwe I-
organisatie moet namelijk de huidige dienstverlening in stand blijven. Dit wordt het tijdelijke 
leveringsteam genoemd.  
 
 
Vraag 5 
Er lopen verschillende effecten door de begroting 2022, waardoor de individuele effecten moeilijk of 
niet afleidbaar zijn. Kan voor de verschillende effecten inzichtelijk gemaakt worden wat de 
afzonderlijke impact is? 
 
Antwoord 5 
In paragraaf 1.2 zijn de belangrijkste financiële effecten van de begroting samengevat, met de 
consequentie voor de gemeentelijke bijdragen. Desgewenst kan ook het financiële effect per 
gemeente worden gespecificeerd. 
In de bijlage bij de begroting zijn de uitgangspunten voor de begroting van de sociale dienst 
opgenomen. Daar staat op welke maatschappelijke ontwikkelingen de begroting is gebaseerd. 
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BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN 
 
Indiener(s) Regiofractie D66-VSP-Philippo 
Datum indienen: 31 mei 2021 
Onderwerp: Begroting 2022 
  
Portefeuillehouder: P.J. Verheij 
Datum: 1 juni 2021 
  
 
 
Vraag 1 
GROEIAGENDA: overgehevelde budgetten naar Dordrecht 4,2 miljoen, blz. 10 staat dat in de 
programmabegroting op dit moment 1,3 miljoen aan begrote personeelslaten en overhead zit voor 
afronding rondom groeiagenda. Derhalve stijgt de 2,9 miljoen naar 4,2 miljoen. Klopt dit? Waaruit 
bestaat de 2,9 miljoen? 
 
Antwoord 1 
Er is geen stijging van de budgetten. 
De budgetten die nog in de GRD begroting zaten zijn nu overgeheveld naar de gemeente Dordrecht. 
Die overheveling is zonder financiële consequenties voor de gemeenten. 
Het budget van € 2,9 miljoen is het materiële budget, waarmee jaarlijks activiteiten en projecten 
worden "ingekocht" en uitgevoerd. € 1,3 miljoen was het budget voor de interne personeelsformatie, 
apparaatskosten en overhead. 
 
 
 
Vraag 2 
ICT-VERANDERT: Er is bij de investeringen voor ICT-verandert aangegeven dat dit op termijn 
structurele bezuinigingen oplevert. Wij willen graag een totaaloverzicht, langjarig van de ICT-uitgaven, 
en dan alles, regulier nieuw en welke andere benaming het eventueel nog kan hebben. Dat graag 
uitgewerkt als toezegging. Voor nu alvast een toelichting door de portefeuillehouder. 
 
Antwoord 2 
De meerjarige kostenontwikkeling bij de ICT-budgetten is als volgt, waarbij 2020 het referentiejaar is 
(bedragen x € 1 miljoen) 

 2020 2023 

Personeelskosten I-organisatie  8,71  8,06 

Virtueel datacentrum (na outsourcing)  -  6,70 

Kapitaallasten  4,81  0,60 

Vaste kosten  2,95  0,88 

Variabele kosten  2,94  1,71 

Totaal  19,41  17,96 

   

Met ingang van 2023 is de jaarlijkse besparing € 1,45 miljoen. 
 
 
 
Vraag 3 
TRANSITIE 1: Na de transitie naar een ouderwetse GR is goede sturingsinformatie voor 
gemeenteraden heel belangrijk. De vraag is om nu al de nodige voorbereidingen te treffen om 
gemeenteraden t.z.t. te voorzien van structureel meerjarige gegevens/kengetallen per gemeenten 
(met name inhoudelijk per regeling over het gebruik en trends naar verschillende doelgroepen). Wij 
willen die graag in toekomstige planning- en control documenten opgenomen zien. Graag een 
toezegging. 
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Antwoord 3 
Conform het financieel kader voor de sociale dienst wordt er ieder jaar gezamenlijk met de 
Drechtstedengemeenten een uitgangspuntenpuntennotitie voor de op te stellen begroting opgesteld. 
Daarin wordt enerzijds teruggekeken naar de realisatie in afgelopen jaren en anderzijds gekeken wat 
een en ander tot gevolg heeft voor de ontwikkeling van de komende jaren. Voor de komende cyclus 
zullen wij, samen met de gemeenten een volgende stap maken in de ontwikkeling van de door u 
gevraagde informatie en in welk document deze informatie een plek moet krijgen. 
 
 
 
Vraag 4 
TRANSITIE 2: Verder weten we dat transitie de nodige (ook financiële) onzekerheden met zich 
meebrengt en een aantal gemeenten, misschien wel allemaal, weinig tot geen financiële ruimte heeft 
om meer uit te geven in het sociaal domein in de komende jaren. Mochten er investeringen nodig zijn 
voor innovaties die realistische besparingen opleveren, dan staan we daar als fractie (dan fracties) 
voor open. Kan worden toegezegd dat dit wordt gehoord en erkend? 
 
Antwoord 4 
Een terechte vraag waar in de regio ook al gezamenlijk naar gekeken wordt. Een voorbeeld is een 
onderwerp waar samen met gemeenten en Jeugd en Beschermd wonen gekeken wordt om een pilot 
op te starten op het gebeid van woonkamertraining door een aanbod te creëren waardoor minder dure 
jeugdzorg moet worden ingezet met als doel lagere kosten en specifiekere dienstverlening.  
Ook hier zal dan een en ander verder kunnen worden opgepakt in de komende uitgangspuntennotitie 
voor de volgende begroting zodat de uitkomsten daarvan deel kunnen uitmaken van uw 
kadernota/voorjaarsnota. 
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