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Onderwerp
2  e   bestuursrapportage 2021 GR Drechtsteden  

Voorstel:
1. Vaststellen van de 2e bestuursrapportage 2021;
2. Vaststellen van de voorgestelde begrotingswijzigingen;
3. Vaststellen van de voorgestelde gemeentelijke bijdragen;

Bevoegdheid
Drechtraad

Toelichting
Twee keer per jaar wordt de Drechtraad geïnformeerd over de uitvoering van de begroting. Dit gebeurt 
met de eerste en tweede bestuursrapportage. De voorliggende tweede bestuursrapportage over 2021 
betreft de periode januari tot en met augustus 2021. In deze bestuursrapportage wordt op basis van de 
realisatie in die periode een jaarprognose gegeven. Verschillen tussen de jaarprognose en de 
vastgestelde begroting worden toegelicht. Waar een grote mate van zekerheid is dat verschillen 
werkelijkheid worden, wordt een voorstel gedaan om de begroting te wijzigen.

Waar in deze bestuursrapportage wordt verwezen naar de begroting 2021, wordt bedoeld de begroting 
zoals vastgesteld door de Drechtraad op 6 juli 2021 (1e bestuursrapportage 2021 GRD). 

Samenvatting
De gemeentelijke bijdragen stijgen met € 0,3 miljoen (excl. Tozo) ten opzichte van de
1e bestuursrapportage 2021. De stijging van de gemeentelijke bijdragen bestaat uit de volgende posten: 

(bedragen x € 1 miljoen)
Onderwerp Stijging van de 

gemeentelijke 
bijdragen

Rijksbijdrage/ 
budgettair 
neutraal

Financieel 
effect 

gemeenten

Toelichting

Sociale Dienst Drechtsteden

Bestaanszekerheid versterken + 0,0 + 0,5 + 0,5 pagina 17

Ontwikkelen naar werk + 0,6 - + 0,6 pagina 17

Zorgen voor ondersteuning - 0,7 - - 0,7 pagina 17

Servicecentrum Drechtsteden

ICT-exploitatie - 0,3 - - 0,3 pagina 41

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden

Belastingen + 0,5 - + 0,5 pagina 45

OCD + 0,2 - + 0,2 Pagina 45

Totaal + 0,3 + 0,5 + 0,8

Toelichting:

Coronacrisis
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Deze 2e bestuursrapportage wordt begin oktober opgesteld. De coronacrisis en de beheersmaatregelen 
hebben nog steeds een groot effect op de samenleving en de economie. De Drechtraad wordt 
regelmatig op de hoogte gehouden van de inhoudelijke en budgettaire ontwikkelingen, waar nodig met 
een voorstel voor wijziging van de begroting. In deze 2e bestuursrapportage volgt een geactualiseerd 
beeld, inclusief en indien mogelijk, voorstellen voor wijziging van de begroting. 
Als dat het geval is, worden er begrotingswijzigingen voorgesteld. Zo nee, dan zijn de risico's in verband 
met corona die een materiële invloed op de financiële positie voor het jaar 2021 kunnen hebben, maar 
onvoldoende zeker zijn om in de begroting opgenomen te worden, terug te vinden in de risicoparagraaf, 
zie onder 1.4 'Risico's'. In paragraaf 1.5 'COVID-19 effecten' en hoofdstuk 2 'Programma's' worden voor 
elke GRD-dochter effecten en risico's beschreven.

Governance / transitie
In deze 2e bestuursrapportage rapporteren de GRD-dochters over de transitie van de GRD per 1 januari 2022 
naar de GR Sociaal en serviceorganisatie van de gemeente Dordrecht. De totale (extra) kosten die worden 
gemaakt i.v.m. de transitie komen uit op € 3,8 miljoen. Hier zijn financieringsafspraken over gemaakt, deze 
kosten lopen niet via de begroting van de GRD. 

Risicobeheersing 
Een goede sturing op en beheersing van risico's draagt bij aan het vertrouwen en comfort dat de GRD aan 
de deelnemende gemeenten biedt. In elk van de P&C-documenten wordt een actuele inventarisatie van 
risico's en kansen opgenomen. Uitgangspunt is dat het weerstandsvermogen voor de risico's wordt 
georganiseerd bij de deelnemende gemeenten (Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen, 
Drechtraad 3 juli 2018). De GRD beschikt zelf niet over weerstandsvermogen in de vorm van reserves. Dit 
betekent dat bij overschotten de overblijvende middelen terugvloeien naar de gemeenten. Bij tekorten of 
negatieve exploitatieresultaten volgt een aanvullende gemeentelijke bijdrage. 

De inventarisatie van de risico's bij deze 2e bestuursrapportage laat zien dat de openstaande risico's ten 
opzichte van 1e bestuursrapportage 2021 met € 4,7 miljoen zijn afgenomen. De positieve risico's 
(kansen) zijn met € 0,7 miljoen toegenomen. 

Bureau Drechtsteden
De afgelopen maanden is vanuit Bureau Drechtsteden hard gewerkt aan het vorm geven de  
voorgenomen transitie van de GRD naar de GR Sociaal en de Servicegemeente Dordrecht. Dit uit zich 
in diverse adviserende en uitvoerende werkzaamheden in de project- en expertteams en in de 
ondersteuning van het coördinatieteam en de ambtelijke stuurgroep. 

Naast het werk voor de transitie, gaan de reguliere taken gewoon door, zoals de ondersteuning van het 
Drechtstedenbestuur en de Drechtsteden samenwerking, de uitvoering van de concerntaken voor de 
GRD, de medezeggenschap en de toezichthoudende taken van de functionaris gegevensbescherming.

In de transitie lopen Bureau Drechtsteden en de Regiogriffie een ander pad dan de andere dochters van 
de GRD en zullen niet "as-is" overgaan. De taken en ambities van beide onderdelen zullen worden 
verdeeld over de GR Sociaal en de gemeente Dordrecht. Vanuit deze nieuwe plaats blijven we ons 
inzetten voor de samenwerking in de Drechtsteden.

Sociale dienst Drechtsteden
Net als eerdere jaren rapporteren we in deze tweede bestuursrapportage over de ontwikkeling van 
activiteiten en financiën ten opzichte van de verwachtingen zoals vastgelegd in de primaire begroting 
2021. De constatering uit de eerste bestuursrapportage dat zowel in de periode van het vastleggen van 
de verwachtingen als in de periode waarover we rapporteren de maatschappelijke ontwikkelingen, 
rijksmaatregelen en economische effecten over elkaar heen buitelen is nog steeds actueel. In 
stormachtig weer is koers bepalen en houden een uitdaging.

Door de verwachte economische effecten van de door de Rijksoverheid ingevoerde beperkende 
maatregelen gingen de prognoses begin dit jaar uit van een oplopend beroep op ondersteuning op het 
gebied van bestaanszekerheid en ontwikkelen naar werk. Naast het continueren van de reguliere 
dienstverlening is met de door het Rijk hiervoor bestemde extra middelen ingezet op het ondersteunen van 
nieuwe doelgroepen door het uitvoeren van de Tozo-regeling, de TONK regeling, het opzetten van het 
ondernemersloket en het ondersteunen van de slachtoffers van de toeslagaffaire. Tevens is het regionaal 
mobiliteitsteam verder ontwikkeld. Dit, gecombineerd met rijksmaatregelen in andere domeinen uiteraard, 
lijkt zijn vruchten af te werpen voor wat betreft het beperkt houden van de verwachte stijging in de vraag 
naar bijstand, andere vormen inkomensondersteuning en schuldenproblematiek.
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In de CPB prognoses die werden opgesteld tot en met het eerste kwartaal van dit jaar werd uitgegaan 
van een sterke stijging in de vraag naar bijstand. We zien dat deze prognoses nu iets zijn afgezwakt. 
Ook de economie lijkt zich wat te herstellen. Desalniettemin zijn binnen de opgave Ontwikkelen naar 
Werk dit jaar diverse activiteiten opgezet of geïntensiveerd, om het verwachte stijgend aantal inwoners 
met een bijstandsvraag te kunnen ondersteunen bij het vinden van of ontwikkelen naar werk. Hiervoor 
wordt ook (deels) gebruik gemaakt van de extra middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar stelde. Met 
deze extra inzet binnen de beide opgaven is, ondanks de consequenties van de contactbeperkende 
maatregelen op de arbeidsmarkt, het extra aantal inwoners dat een beroep doet op de bijstand beperkt 
gebleven. Tevens zijn we goed voorbereid wanneer een eventuele stijging zich alsnog gaat voordoen.

Er is een aantal ontwikkelingen in de tweede helft van dit jaar van belang. Zo laat het zich moeilijk 
voorspellen wat de effecten zijn van het niet continueren van de Tozo-regeling na 1 oktober dit jaar op 
de vraag naar ondersteuning. Welke invloed de Deltavariant heeft op de samenleving en de economie is 
op dit moment is ook moeilijk voorspelbaar. Daarnaast zien we in verschillende sectoren krapte op de 
arbeidsmarkt ontstaan. Dit geldt ook voor aanbieders van ondersteuning in het sociaal domein, waarover 
ook binnen de opgave zorgen voor ondersteuning al signalen binnen komen.

Hieronder volgt een korte weergave van de hoofdlijnen per opgave.

Opgave bestaanszekerheid versterken
Binnen de opgave bestaanszekerheid zien we nog steeds dat het beroep op de minimaregelingen en op 
schuldhulpverlening wat achterblijven bij de prognose. In de prognoses is voor beide voorzieningen 
uitgegaan van een groeiende vraag. Deze groei is lager dan verwacht en dit heeft onder andere te 
maken met de effecten van de nog steeds geldende Rijksmaatregelen, zoals toegelicht.

Voor wat betreft de bijstand doet zich de bijzondere situatie voor dat de prognose qua aantallen lager 
uitvalt dan de eerdere prognoses en tegelijkertijd het geprognosticeerde tekort stijgt. De stijging van het 
tekort komt doordat de daling van de inkomsten voor de BUIG groter is dan de daling van de uitgaven 
die gepaard gaan met de lagere aantallen. De raming van de BUIG-inkomsten wordt in deze tweede 
bestuursrapportage gebaseerd op het Nader Voorlopig Budget (april 2021). Voor die raming is in de 
eerste rapportage een doorrekening gebruikt van de CPB prognoses. De raming BUIG gebaseerd op 
Nader Voorlopig Budget valt € 1,4 mln. lager uit dan begroot. Met nog wat kleinere posten, loopt hiermee 
het tekort uiteindelijk met € 0,5 mln. op naar € 1,8 mln. De stijging van het tekort valt binnen de 
bandbreedte van de in de primaire begroting opgenomen berekeningsonzekerheid van € 2,8 mln. op dit 
onderdeel.

De middelen voor Tonk worden in twee tranches via het gemeentefonds beschikbaar gesteld. Deze 
regeling was, gezien haar invoeringsdatum, nog niet in de begroting 2021 opgenomen. In deze tweede 
bestuursrapportage wordt dit gecorrigeerd. De verwachting is dat het gaat om 300 normuitkeringen, wat 
correspondeert met € 1,0 mln.

Opgave ontwikkelen naar werk 
We zien een lichte stijging in het beroep op bijstand, maar dit is nog niet direct terug te voeren op de 
effecten van de maatregelen rond covid. De uitstroom lijkt zich juist wat te herstellen. De prognose voor 
de klantenaantallen bijstand zijn in deze tweede bestuursrapportage wat naar beneden bijgesteld, 
conform de CPB prognoses. De doelstelling voor het bemiddelen van inwoners met een 
arbeidsbeperking lijkt te worden behaald. Dit geldt ook voor de participatieplekken. 

Om met maatschappelijke en economische ontwikkelingen de uitstroom op het wenselijke niveau te 
krijgen en te houden is gewerkt aan extra inzet op de drie ambities binnen de opgave (bemiddelen 
naar de arbeidsmarkt, inwoners waardevol maken, begeleiding van inwoners met verminderde 
arbeidsmarktwaarde). Hiermee zijn we ook goed voorbereid mocht er in deze onzekere periode 
onverhoopt komende maanden alsnog een verhoging plaatsvinden van het aantal bijstandsaanvragen. 

Opgave zorgen voor ondersteuning
Voor bijna alle Wmo-voorzieningen geldt dat sprake is van een stijging van het aantal actieve indicaties. 
Enige uitzondering betreft het aantal rolstoelen waar sprake is van een lichte daling. 
Wel zien we bij een aantal voorzieningen een daling van het aantal nieuwe aanvragen, mogelijk als 
gevolg van de covid-maatregelen. Voor de voorzieningen waarvoor we een stijging van de klantaantallen 
zien, leidt dit niet altijd tot hogere kosten. Voor dagbesteding en de Drechthopper geldt dat beide 
voorzieningen nog steeds minder gebruikt worden als gevolg van de anderhalve-meter-maatregel, 



pagina 4 -            2e bestuursrapportage 2021 GRD

waardoor de uitgaven een andere lijn volgen dan de klantenaantallen. Voor huishoudelijke 
ondersteuning zijn de uitgaven tot nu toe lager dan geprognosticeerd. Dat heeft te maken met het eerder 
genoemde personeelstekort. 

Voor huishoudelijke ondersteuning hebben we in verband met de onzekerheid rond het Wetsvoorstel 
Resultaatgericht indiceren besloten het huidige contract nogmaals te verlengen tot en met 2022, met de 
nieuw onderhandelde prijs. Zo creëren we rust in de huidige voorziening huishoudelijke ondersteuning 
totdat er duidelijkheid is over de koers van de landelijke overheid over de mogelijkheid van 
resultaatgericht indiceren. 

Opgave overstijgende ontwikkelingen
De klanttevredenheid is gestegen en ligt vrij hoog. De krapte op de arbeidsmarkt heeft ook invloed op 
het kunnen blijven realiseren van de regionale ambities vanuit zowel de visie als de nieuwe governance 
ontwikkelingen. Dit signaal wordt breder herkend en we zijn hier over in gesprek met gemeenten en de 
verschillende GR'en in de regio. Specifiek ten aanzien van de ambities rond informatisering zien we een 
risico op vertraging ontstaan. De extra inzet vanuit de huidige bezetting is slechts tijdelijk vol te houden. 

Ingenieursbureau Drechtsteden
Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) verzorgt voor de deelnemers het ontwerp, de aanbesteding en de 
realisatie van de openbare ruimte in de Drechtsteden. Met de technische ingenieursexpertise en 
lokale/regionale gebiedskennis biedt het IBD versterkt en verlengd opdrachtgeverschap voor gemeenten 
richting marktpartijen. Wij zijn een publiek ingenieursbureau dat staat voor het publieke belang op de 
complexe markt van civiele techniek. 

Het is belangrijk dat we ons blijven inzetten op het beheersen van kwaliteit. Daarom is het 
Ingenieursbureau dan ook ISO9001 gecertificeerd. De cultuur en bewustwording om dit met elkaar vorm 
te geven en te optimaliseren groeit. Ook opdrachtgevers zien hoe we onszelf willen verbeteren, en dat 
willen we de komende tijd nog beter naar buiten brengen. Een voorbeeld hiervan is het 
kwaliteitsdashboard dat we medio 2021 ontwikkeld hebben. 

Servicecentrum Drechtsteden
Het SCD draagt de zorg voor professionele bedrijfsvoering, zodat onze partners hun maatschappelijke 
opgaven kunnen waarmaken: wij ontzorgen, zodat onze partners beter kunnen werken.
 Het SCD werkt vraaggericht, innovatief en klantgericht. Om dat te realiseren en dichter bij onze 

klanten te staan, focussen we ons op Procesoptimalisatie, Partnerschap, Leren & Ontwikkelen 
en de implementatie van ICT Verandert / I-organisatie.

 De opbouw en verdere inrichting van de (nieuwe) I-organisatie is gestart, nu de Drechtraad op 6 
april 2021 heeft ingestemd met de voorstellen. De implementatiefase van ICT Verandert is 2 jaar.

 Het SCD bereidt zich voor op de transitie per 2022 naar de servicegemeente Dordrecht. De 
servicegemeente verleent dan de service aan de andere Drechtstedengemeenten en 
contractpartners.

Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden en het Onderzoekcentrum Drechtsteden
De COVID-uitbraak heeft op het werk van GBD/OCD aanmerkelijke impact gehad. De GBD heeft 
uitstelregelingen en maatwerk-betalingsregelingen aangeboden aan inwoners en bedrijven. Bij de 
verzending van de belastingaanslagen 2021 zijn de mogelijkheden om via automatische incasso in 10 
termijnen voor nog meer bedrijven opengesteld. Wanneer de aanslag niet op tijd is betaald krijgt 
iedereen eerst een kosteloze betalingsherinnering.

Het aanvraagproces voor kwijtschelding is ingrijpend vereenvoudigd, het aanvraagformulier voor 
kwijtschelding wordt standaard meegezonden naar inwoners in een huurwoning. Inwoners met een 
eigen woning troffen een standaard WOZ-bezwaar formulier bij de aanslag aan. Sinds dit jaar kunnen 
veel  belastingzaken ook digitaal geregeld worden  via: belastingbalie.drechtsteden.nl 

De belastingopbrengsten laten nog geen grote afwijkingen zien t.o.v. de opbrengsten die in de begroting 
van de gemeenten zijn opgenomen. De gemeenten worden hier afzonderlijk over geïnformeerd.

Het OCD heeft een belangrijke rol voor het in beeld brengen van de maatschappelijke effecten van de 
virusuitbraak. Dit resulteerde in vermindering van de uit te voeren reguliere aanvullende dienstverlening. 
GBD/OCD is ook verantwoordelijk voor de centrale datavoorziening voor de Drechtsteden. 
De voortdurende zorg over de financiering van deze voorziening geeft aanleiding voor maatregelen. De 
financiering van deze voorziening binnen het sociaal domein is nu structureel geregeld. In de 
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aanloopperiode zijn de overige exploitatiekosten gefinancierd uit het RPP; nu stellen wij voor dit structureel 
te regelen met een bijdrage van € 250.000,-. Hierdoor wordt voorkomen dat telkens via de risicoparagraaf 
en de jaarrekening deze middelen ter beschikking moeten komen.

De toenemende stroom aan WOZ-bezwaarschriften blijft groeien. De oproep van de zogenaamde No 
Cure-No Pay-bureaus (NCNP-bureaus) aan woningeigenaren en bedrijven "gratis" in bezwaar te gaan, 
vraagt een aanzienlijk hogere inzet van de organisatie. Daarnaast zijn de claims die deze bureaus doen 
op de vergoeding van proceskosten aanzienlijk. Het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum van het ministerie JenV) is een onderzoek gestart naar deze praktijken en heeft 
hierop nader geadviseerd. Dit heeft nog niet geleid tot wijziging van de wet- en regelgeving ter zake. We 
stellen voor om van het bijgestelde risico van € 400.000 nu € 200.000 mee te nemen in de begrotings-
wijziging; het restant van € 200.000 wordt dan als rest-risico in de risicoparagraaf opgenomen. 
  
Voor de personeelsbegroting van het GBD/OCD is geen automatische toevoeging (cao ca.) voorzien. De 
begrote kosten worden elk jaar afgezet tegen de werkelijke kosten, op grond van de toegestane 
formatie. Op basis van de berekeningen van het SCD is een toevoeging van netto € 505.000 ten 
opzichte van de begrote personeelslasten nodig.

Begrotingswijzigingen
In het onderstaande overzicht zijn de voorgestelde begrotingswijzigingen per programma weergegeven. 
Een positief bedrag betekent een verhoging van de baten of de lasten en een negatief bedrag betekent 
een verlaging van de baten of de lasten. De kolom S/I geeft weer of de voorgestelde begrotings-wijziging 
een incidenteel of structureel karakter heeft. In de laatste kolom is weergegeven of de wijziging 
consequenties heeft voor de gemeenten en wat dan de financieringsbron is.

bedragen x € 1.000)
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Lasten Baten
Sociale Dienst 14.041-      14.041-      
Bestaanszekerheid versterken 13.802-      14.257-      

Apparaat 365           90-             
Inzet apparaat impuls reintegratie en restitutie bijdrage pilot 
inburgering

I Gemeenten

Inkomensondersteuning 573-           
Lagere klantenaantallen, hogere gemiddelde prijs uitkering, 
hogere lasten Ioaw/ Ioaz/ Bbz en lagere lasten LKS

I Gemeenten

Inkomensondersteuning 1.036-        Lager BUIG-budget en hogere terugvordering debiteuren I Gemeenten
Inkomensondersteuning 463           Hoger tekort gemeenten I Gemeenten
Inkomensondersteuning 16.556-      16.556-      Tozo middelen I Gemeenten

Inkomensondersteuning 1.412        1.412        
Opboeking uitvoeringskosten 2021 Tozo, dekking vanuit 
bestemmingsreserve(zie jaarstukken 2020 GRD)

I Gemeenten

Minimabeleid 1.550        1.550        Kosten Tonk en toeslagenaffaire I Gemeenten

Ontwikkelen naar werk 32            508          
Apparaat 464           62-             Kosten impuls re-integratie en WABZ IPS traject I Gemeenten
Participatie 1.002-        -            Inzet apparaat t.b.v. inpuls re-integratie I Gemeenten
Wsw 570           570           Loon- en prijsbijstelling gebaseerd op meicirculaire 2021 I Gemeenten

Zorgen voor ondersteuning 485-          502-          
Apparaat 14             3-              Inzet apparaat t.b.v. inpuls re-integratie I Gemeenten

Huishoudelijk ondersteuning 499-           499-           Lagere lasten en baten WMO HO agv onderuitnutting indicaties I Gemeenten

Uitbetaling Innovatiereserve 
Leertuinen

-            178-           Vrijval Innovatiereserve Leertuinen I Gemeenten

Vrijval Innovatiereserve 
Leertuinen

-            178           Vrijval Innovatiereserve Leertuinen I Gemeenten

Overhead 214          209          
Apparaat 5              -            Inzet inburgering apparaatskosten. I Gemeenten
Innovatiereserve 209           209           Onttrekking innovatiereserve SDD I Gemeenten

Bedrijfsvoering 5.814        5.814        
Ingenieursbureau

Projecten 250           250           Hogere lasten en baten door toename opdrachten I Opdrachtgevers

Servicecentrum 4.859        4.859        
Dienstverlening 5.150        5.150        Hogere lasten en baten door toename dienstverlening I Opdrachtgevers (DVO's)
ICT-exploitatie 1.987-        Lagere ICT-kosten I interne mutatie
Frictiereserve SCD 1.696        Toevoeging aan frictiereserve SCD I mutatie reserve
Uitbetaling expl.resultaat ICT 291-           Lagere ICT-kosten I Gemeenten

GBD / OCD 705          705          
Apparaat 293           293           Netto P-lasten belastingen S Deelnemende gemeenten 
Dienstverlening 200           200           Hogere proceskosten (WOZ) S Deelnemende gemeenten 
Dienstverlening 212           212           Centrale Data Voorziening (CDV) S Gemeenten (7)

Totaal 8.227-        8.227-        

Gemeenten 
Begroting

Toelichting S/I

Consequenties
 Financiële consequenties: de 2e bestuursrapportage 2021 leidt tot wijzigingen van de begroting 

en de gemeentelijke bijdragen;
 Personele en organisatorische consequenties: geen;
 Juridische consequenties: geen;
 Consequenties voor de mate van efficiënt besturen en werken in het netwerk: geen. 

Verdere procedure, communicatie en uitvoering
Geen bijzonderheden

Onderliggende stukken
- 2e bestuursrapportage 2021 versie 1 november 2021;
- Ontwerpbesluit Drechtraad. 
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