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Reactie van het Drechtstedenbestuur op de zienswijzen bij de primaire begroting 2021 
 
 
Algemeen  
Alle zeven gemeenten hebben van de mogelijkheid gebruikt gemaakt zienswijze in te dienen bij de 
primaire begroting 2021 van de GRD. Met het indienen van zienswijzen geven gemeenten aan, 
belang te hechten aan de mogelijkheid punten onder de aandacht te brengen van het 
Drechtstedenbestuur en de Drechtraad. Het Drechtstedenbestuur waardeert de betrokkenheid die 
daaruit blijkt.  
 
De kostenontwikkeling in het sociaal domein, zoals die zich voortzet in de primaire begroting voor 
2021 en in de meerjarenraming, domineert ook dit jaar in de zienswijzen. De gemeenten spreken hun 
zorg uit over de kostenontwikkeling, en wijzen daarbij op de noodzaak keuzes te maken die leiden tot 
een betere betaalbaarheid. 
Het Drechtstedenbestuur deelt die zorg, en begrijpt de lastige financiële positie van de gemeenten. Er 
dreigt regiobreed een ernstige disbalans tussen de kostenontwikkeling zoals die zich aftekent in het 
sociaal domein en de financiële middelen die de gemeenten daarvoor beschikbaar hebben. 
 
Over die financiële middelen is inmiddels de meicirculaire van het gemeentefonds gepubliceerd. De 
uitkering uit het gemeentefonds is van vele, ook lokale, factoren afhankelijk en kent in zijn berekening 
een grote complexiteit. Er kan op deze plek daarom geen duiding worden gegeven over de 
consequentie per gemeente. De gemeenteraden worden daarover lokaal geïnformeerd, en kunnen 
dat meenemen in de afweging die lokaal wordt gemaakt. 
In zijn algemeenheid is het beeld uit de meicirculaire dat de eerste jaren meer middelen beschikbaar 
komen, maar op de langere termijn juist weer minder. 
  
Het structurele beeld blijft daarmee zorgelijk. Het Drechtstedenbestuur ziet het dan ook als zijn 
verantwoordelijkheid waar mogelijk bij te dragen aan verbetering van die financiële situatie, ook omdat 
een aanzienlijk deel van de gemeentelijk financiën via de begroting van de GRD loopt. Het is daarbij 
van belang met elkaar de juiste balans te vinden in te kiezen bezuinigingsmaatregelen per taak (lokaal 
en in de verschillende samenwerkingsverbanden). 
 
Het Drechtstedenbestuur heeft vanuit zijn verantwoordelijkheid een aantal acties uitgevoerd en in 
gang gezet, die hierna worden beschreven. 
 
De Drechtraad ontvangt tegelijk met de begroting 2021 een voorstel voor de invulling van de 
bezuinigingstaakstelling die de Drechtraad bij de primaire begroting 2020 heeft vastgesteld. Voor dit 
pakket aan maatregelen is bestuurlijk draagvlak bij de gemeenten, de Drechtraad heeft op dat 
draagvalk aangedrongen. Voor verdere bezuinigingen ontbreekt op dit moment dat draagvlak, 
Gemeenten, en het Drechtstedenbestuur zien verdere mogelijkheden tot kostenbeperking te komen, 
door het uitwerken en aanbieden van maatwerk, en door systeeminnovaties. In het voorstel voor de 
invulling van de taakstelling is dit verder toegelicht.  
De Drechtraad ontvangt voor de decembervergadering van dit jaar een voorstel voor het ontwikkelen 
en aanbieden van maatwerk in het takenpakket van de sociale dienst. Daarmee ontstaat ruimte voor 
keuzes die een betere aansluiting geven bij de lokale omstandigheden, wat mogelijkheden geeft voor 
de invulling van de resterende taakstelling van € 0,9 miljoen. 
 
Voor het ontwikkelen en uitwerken van innovatieve voorstellen heeft het Drechtstedenbestuur een 
opdracht gegeven "realistisch ombuigen in het sociaal domein". In nauwe samenwerking tussen 
gemeenten, sociale dienst en de service-organisatie jeugd worden voorstellen gemaakt, die moeten 
leiden tot kostenbeperking door structurele ombuigingen. Die voorstellen worden in de eerste helft van 
2021 aangeboden voor besluitvorming. 
 
Daarnaast wordt op dit moment een nieuw financieel kader voor het sociaal domein uitgewerkt. Dit 
kader heeft tot doel meer inzicht te krijgen in de financiële positie van gemeenten in het sociaal 
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domein, te komen tot afspraken vooraf over de financiële ruimte voor de begroting van de sociale 
dienst, en afspraken te maken over de verdeelsleutels voor de gemeentelijke bijdragen. 
Het financieel kader voor het sociaal domein wordt in de 2e helft van dit jaar aangeboden aan 
gemeenten en Drechtraad. 
 
Maatwerk, innovaties, duidelijke financiële afspraken sluiten aan bij de ontwikkeling van de 
toekomstige samenwerking waar de gemeenten in de zienswijzen aandacht voor vragen. Gemeenten 
wijzen op de noodzaak om beter aan te sluiten bij de lokale omstandigheden, en ruimte te geven voor 
lokale invulling van het beleid. Gemeenten verschillen immers ook in financiële ruimte die ze kunnen/ 
willen maken voor het sociaal domein. Een sterke samenwerking in de uitvoering staat daarbij 
centraal. Het Drechtstedenbestuur onderschrijft en ondersteunt deze ontwikkeling. 
Voor die goede uitvoering wordt ook gekeken naar het construct zelf. Past de huidige manier van 
organiseren, en de huidige taakverdeling lokaal – regionaal, nog optimaal bij de opgaven waarvoor de 
gemeenten staan. Via een aantal bestuursconferenties wordt hier invulling aan gegeven. 
 

 

Hierna volgt een overzicht van de punten die gemeenten in de zienswijzen noemen, met per punt de 

reactie van het Drechtstedenbestuur. 
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 Opmerking in zienswijze Gemeente Reactie Drechtstedenbestuur 

    

Financiële uitgangspunten begroting 2021, meerjarenraming 2022-2024 

 Gemeente onderschrijven de werkwijze met 
scenario's en de keuze voor de 
meerjarenbegroting de onderkant van de 
bandbreedte te volgen. 

Alblasserdam 
Hardinxveld 

HI Ambacht 

Het Drechtstedenbestuur biedt een reële en 
realistische begroting aan, gebaseerd op 
professionele aannames. 
Elke begroting heeft echter een onzekerheid, een 
bandbreedte in de raming. 

Gezien die onzekerheid, en de financiële 
consequenties van de GRD-begroting voor de 
begroting van de gemeenten, is er voor gekozen die 
bandbreedte expliciet te maken, en de 
meerjarenraming te baseren op de onderkant van 
de bandbreedte. 

De verwachting is ook dat hiermee wordt voldaan 
aan de eisen van de financiële toezichthouder, 
provincie Zuid-Holland. 

 Gemeente lijkt het meerjaren perspectief 
volgens de "groene" lijn niet realistisch. 

Dordrecht 

 Gemeente is kritisch over de financiële 
uitgangspunten. Is van mening dat werken met 
een risicovolle bandbreedte geen oplossing 
biedt en dat het opstellen van 
beheersmaatregelen, toepassen van 
innovaties en het uitvoeren van bezuinigingen 
de enige goede oplossing is. 

Papendrecht 

 Gemeente is kritisch over de financiële 
uitgangspunten. Ziet het werken met een 
bandbreedte niet als duurzame oplossing voor 
de (financiële) uitdagingen waar we als 
gemeente en regio voor gesteld staan. 

Sliedrecht 

 Gemeente waardeert het inzichtelijk maken  
van de meerjarige consequenties van het 
bestaand beleid. 

Zwijndrecht 

    

Kostenontwikkeling sociaal domein 

 Gemeente spreekt zijn zorg uit over de 
kostenontwikkeling en de financiële opgave in 
het sociaal domein. 

Alle De Drechtraad ontvangt voor de vergadering van 
december 2020 een voorstel voor maatwerk, 
waarmee gemeenten de ruimte krijgen voor een 
lokale invulling, en daarmee kostenbeperking. 

Het Drechtstedenbestuur heeft via een 
bestuursopdracht een traject gestart te komen 
structurele ombuigingen gericht op het beperken 
van de kosten in het sociaal domein, door middel 
van systeeminnovaties. 

Daarnaast loopt het traject te komen tot een 
(nieuwe) financieel kader voor het sociaal domein, 
waarbij gemeenten en GRD afspraken maken over 
het begrotingsproces, de financiële ruimte, en de 
kostenverdeling. 

 Gemeente ziet de noodzaak van nieuwe 
manieren van samenwerking, met 
ontschotting, en kijkend vanuit de inwoner 
(verwijst naar de innovatieve ideeën vanuit de 
taskforce) 

Alblasserdam 

 Gemeente vindt dat het in de begroting 
ontbreekt aan concrete keuzes. Keuzes 
moeten in goede samenwerking worden 
gemaakt, waarbij het onderscheid tussen 
wettelijke en bovenwettelijke taken een goed 
vertrekpunt is. 

Hardinxveld 

 Gemeente acht de begrote kostenstijging bij 
de WMO voorzichtig, gezien de beschreven 
ontwikkelingen. 

Hardinxveld 

 Gemeente steunt dat in de begroting nog geen 
nieuw beleid voortkomend uit het beleidsplan 
sociaal domein is opgenomen. Doet de oproep 
die lijn te hanteren totdat de financiële 
middelen daar weer ruimte voor laten. 

HI Ambacht 

 Gemeente wijst op de noodzaak op korte 
termijn keuzes te maken, en roept op die 
keuzes in de tweede helft van dit jaar aan de 
Drechtraad voor te leggen. Wijst er op dat nu 
aan de onderkant van de bandbreedte wordt 
geraamd. 
Doet de suggestie te komen tot een 
aanjaagteam om stappen te zetten in de 
uitvoering van maatregelen. 

HI Ambacht 

 Gemeente doet de suggestie om in 
afstemming met de Drechtraad tot kaders te 
komen waarbinnen de kosten van het sociaal 
domein zich mag ontwikkelen. 

HI Ambacht 

 Gemeente ziet geen financiële ruimte voor 
nieuw beleid voortvloeiend uit de vastgestelde 
regionale visie op het sociaal domein. Ziet wel 
ruimte voor innovaties, gericht op lange termijn 

Papendrecht 
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kostenbesparing. Belangrijk een totaalbeeld te 
hebben van de kosten. 

 Gemeente ondersteunt het traject te komen tot 
een nieuw financieel kader voor het sociaal 
domein. Verzoekt Jeugd en Beschermd 
Wonen daarbij te betrekken. 

Papendrecht 

 Gemeente vindt dat gemeenten en GRD 
gezamenlijk aan de slag moeten om met 
oplossingen te komen voor de toenemende 
kosten in het sociaal domein. Vraagt 
afstemming en samenwerking, bijvoorbeeld in 
de lobby richting het Rijk om extra middelen te 
verkrijgen. 

Sliedrecht 

 Gemeente vraagt de komende maanden te 
benutten om te zien waar eventuele verdere 
bezuinigingen mogelijk zijn. Dat mogen 
plannen zijn waarbij de "kaasschaafmethode" 
wordt toegepast, maar ook het niet meer 
uitvoeren van taken, voorzover dat geen 
wettelijk verplichte taken zijn. Roept op in 
gesprek te gaan over de ontwikkeling van 
lokaal maatwerk. 

Sliedrecht 

 Gemeente betreurt het dat er opnieuw voor 
gekozen wordt geen inhoudelijke discussie, na 
consultatie van de deelnemende gemeenten, 
met de Drechtraad te voeren. 

Zwijndrecht  

 Gemeente gaat niet akkoord met het SDD 
onderdeel van de begroting, en roept op met 
beleidsbijstellingen op de bovenwettelijke 
regelingen te komen en deze met inhoudelijke 
en financiële consequenties aan de 
Drechtraad voor te leggen. 

Zwijndrecht 

 Gemeente had een voorstel met keuzes 
verwacht om enig grip te krijgen op de 
doorgaande kostenontwikkeling, in lijn met het 
vorig jaar door de Drechtraad aangenomen 
amendement. 

In financieel opzicht is er nu echter voor 
gekozen de opgelegde bezuiniging ter zijde te 
schuiven. Dit met uitzondering van de eerste 
tranche van € 5 miljoen. 

Zwijndrecht Uit het gesprek met de financiële toezichthouder bij 
de begroting 2020 is gebleken dat de provincie 
geen oningevulde taakstelling in de begroting 
accepteert. 
Om die reden kan het Drechtstedenbestuur nu geen 
begroting met zo'n taakstelling aan de Drechtraad 
aanbieden. 

    

Financieel effect voor de gemeenten   

 In de begroting ontbreekt de meerjarige 
ontwikkeling van de gemeentelijke bijdragen. 

Alblasserdam Deze gegevens zullen op korte termijn aan de 
gemeenten worden verstrekt, en in het vervolg aan 
in de begroting worden opgenomen. 

 

In eerste instantie was bij een deel van de 
apparaatskosten van de SDD een verkeerde 
verdeelsleutel toegepast, dit is inmiddels 
gecorrigeerd.  

 In de begroting ontbreekt een bijdragetabel per 
gemeente naar taakvelden. 

Papendrecht 

    

Toekomstige samenwerking   

 Gemeente ziet een toenemend gat tussen de 
kosten en rijksmiddelen. Dat vraagt om een 
gesprek lokaal en met de gemeenten over de 
toekomstige arrangementen van taken die bij 
de gemeenschappelijke regelingen zijn belegd. 

Alblasserdam Het Drechtstedenbestuur onderkent de noodzaak te 
komen tot het verbeteren en verduidelijken van de 
samenwerking, en ondersteunt de ontwikkeling 
waarbij er meer ruimte komt voor een lokale 
invulling van beleid en uitvoering. 

  Gemeente wijst op het lopende traject te 
komen tot een moderne, toekomstbestendige, 
effectieve en efficiënte samenwerking. Een 
samenwerking waarbij lokale raden in positie 
zijn, waar ruimte is voor de eigen identiteit. 

Dordrecht 

 Gemeente vindt het belangrijk dat de lokaal-
regionale samenwerking verder versterkt 
wordt. De koers richting meer lokale 

Hardinxveld 



 

5 
 

maatwerkafspraken wordt van harte 
ondersteund. 

 Voor gemeente staat een sterke 
samenwerking in de Drechtsteden centraal. 
Waarbij lokale raden in positie zijn en waar 
ruimte is voor de eigen identiteit van de 
gemeenten. Daarbij is de inhoud leidend. 

Verzoekt het traject om tot een aangepaste 
GR te komen voortvarend aan te pakken. 

Sliedrecht 

 Volgens gemeente blijkt het binnen de 
samenwerking in de Drechtsteden 
onvoldoende mogelijk bij te sturen op het 
moment dat de financiën gaan knellen. De 
governance is onvoldoende ingericht om 
beleidskeuzes in gezamenlijkheid te maken. 
Gemeente ziet zich voor de vraag staan hoe 
het systeem binnen het sociaal domein te 
organiseren. Gemeenteraad heeft ingestemd 
met het Transformatieplan Sociaal Domein 

Zwijndrecht 

    

Corona crisis   

 Gemeente heeft waardering voor de extra 
inspanningen die worden gedaan. Vraagt de 
gemeenten en gemeenteraden op de hoogte 
te houden. 

Hardinxveld 

HI Ambacht 

Sliedrecht 

Zwijndrecht 

Het Drechtstedenbestuur zal gemeenten en 
gemeenteraden actief op de hoogte houden, en 
waar nuttig/ nodig acties richting het Rijk nemen. 

 De corona crisis vraagt veel van de 
organisaties. Het rijk heeft toegezegd 
gemeenten te compenseren voor de extra 
kosten. Daarvoor is het een goede registratie 
van de extra kosten die worden gemaakt. 

Alblasserdam 

 Om het sociaal domein betaalbaar te houden 
zijn wellicht moeilijke keuzes nodig. Dat vraagt 
het openstaan voor innovatie, en inzicht 
bieden in mogelijke keuzes. 

Dordrecht 

 Gemeente ziet een groot belang voor een 
gezamenlijke lobby richting het Rijk. Het is 
noodzakelijk dat extra middelen voor de 
gemeenten beschikbaar komen om de 
gevolgen van de corona-crisis op te vangen. 
GRD, met externe betrekkingen in het 
takenpakket, heeft hier een voortrekkersrol. 

Sliedrecht 

    

Proces voor zienswijzen   

 Gemeente vraagt om voldoende tijd voor de 
gemeenteraden voor de zienswijzen. Doet de 
suggestie de Drechtraadcarrousel dichter te 
plannen op de Drechtraadbehandeling 

Dordrecht Normaal ontvangen de gemeenten de begroting 
vóór 15 april, zodat voldoende tijd is voor de 
zienswijzen. Door omstandigheden was de 
begroting dit jaar twee weken later. 
Genoemde suggestie zal aan de regiogriffie worden 
doorgegeven. 

    

Participatiebudget   

 Gemeente ziet graag dat voor het 
participatiebudget de koppeling met de 
gemeentefonds-inkomsten wordt losgelaten en 
vraagt meer sturings-informatie. 

Dordrecht In het (nieuwe) financieel kader voor het sociaal 
omein worden hierover afspraken gemaakt. 

 Gemeente spreekt zich bijzonder positief uit 
over de ontwikkeling van Perspct. Hoopt dat 
binnen de begroting ruimte kan worden 
gevonden dit project te kunnen continueren en 
de samenwerking met Drechtwerk door te 
zetten. 

Sliedrecht Het Drechtstedenbestuur onderschrijft het nut en de 
goede ontwikkeling, en is zeker van plan de 
samenwerking met Drechtwerk verder te 
intensiveren. 

    

Nieuwe wet- en regelgeving, Wet inburgering 

 Gemeente vindt een goede voorbereiding 
belangrijk, en vraagt op te hoogte te worden 
gehouden. 

Hardinxveld Het Drechtstedenbestuur betrekt gemeenten bij de 
wijze waarop nieuwe wet- en regelgeving wordt 
ingevoerd. 
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 Gemeente is content wat betreft de 
ontwikkeling van lokale maatwerkafspraken op 
de bovenwettelijke taken. Dit sluit ook aan op 
de wens lokaal invulling te geven aan de 
Impuls Statushouders. 

Sliedrecht. 

 Gemeente begrijpt dat de invoering en 
wijziging van wetten nog niet cijfermatig in de 
begroting zijn verwerkt. Spreekt de 
verwachting uit dat bij de 
beleidsontwikkelingen samengewerkt zal 
worden met alle relevante partijen en 
organisaties. 

Nodigt uit in de komende periode bij te praten 
over de ontwikkelingen die raken aan het 
ondersteuningsaanbod voor de inwoners. 

Sliedrecht 

    

Gemeentebelastingen   

 Gemeente vindt de explosieve groei van het 
aantal bezwaarschriften zorgelijk, en zal een 
lobby voor aanpassing van het juridisch kader 
ondersteunen. 

Dordrecht 

HI Ambacht 

Zwijndrecht 

Het Drechtstedenbestuur laat hiervoor een lobby-
dossier opstellen. 

    

Drechtstedendinsdag en regiogriffie 

 Gemeente is tevreden dat de regiogriffie is 
opgenomen in de begroting en daarmee niet 
langer ter discussie staat. 
Ook positief over het doorzetten van de 
Drechtstedendinsdagen en deze te gebruiken 
voor afstemming over de Groeiagenda. 

Sliedrecht  

    

 

 


