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Bestuurlijke Overeenkomst Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem 
                
Partijen:  

1. gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland, namens deze: mevrouw A.L. Koning, 

hierna te noemen: Provincie Zuid-Holland; 

2. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem, namens deze: 

mevrouw R.W.J. Melissant-Briene, hierna te noemen: Gemeente Gorinchem;  

3. het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, namens deze: de 

heer A.J. Flach, hierna te noemen: de Drechtsteden. 

 

Alle partijen hierna tezamen te noemen: de Regio. 
 
Algemene overwegingen 

- De Regio is de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem (hierna: de Regio Deal) aangegaan met 

het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties, het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, het ministerie 

van Infrastructuur en Waterstaat, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en het 

ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (tezamen: het Rijk).  

- De Regio Deal houdt onder meer in dat het Rijk een bijdrage ad € 22,5 miljoen (inclusief op 

het BTW-compensatiefonds te verhalen BTW) in de vorm van een specifieke uitkering ter 

beschikking stelt van de Regio ter uitvoering van de Regio Deal. 

- Het Rijk en de Regio treden periodiek in overleg over de onderlinge samenwerking in het kader 

van de Regio Deal. De samenstelling, taken en verantwoordelijkheden van dit Rijk-Regio-

overleg zijn vastgelegd in artikel 7 van de Regio Deal. Het Rijk-Regio-overleg zorgt voor de 

coördinatie van de inzet van Rijk en Regio in het kader van de uitvoering van Regio Deal, de 

daarbij behorende uitwisseling van informatie en voor het bespreken van de voortgang, 

inclusief de in artikel 8 van de Regio Deal bedoelde monitoring. Het Rijk-Regio-overleg 

formuleert en bewaakt de kaders waarbinnen de uitvoering van de Regio Deal plaatsvindt. 

- De uitvoering van de Regio Deal is belegd bij de Regio. De uitvoering vindt plaats door onder 

andere het initiëren en/of realiseren van programma's en projecten en andere 

uitvoeringsactiviteiten – inclusief de financiering hiervan – in het kader van de ambitie, het 

doel, de beoogde resultaten en de aanpak van de Regio Deal zoals verwoord in de artikelen 

1 tot en met 4 van de Regio Deal. 

 
Artikel 1 – Doel van de overeenkomst  

 
Partijen hebben in deze Bestuurlijke Overeenkomst Regio Deal de onderlinge afspraken met 

betrekking tot verantwoordelijkheden en taakverdeling ten aanzien van de uitvoering van de Regio 

Deal vastgelegd. Meer in het bijzonder is vastgelegd hoe de organisatie is ingericht, 

verantwoording wordt afgelegd en risico's zijn verdeeld. 
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Artikel 2 – Triple Helix Stuurgroep  

 
a. Besluitvorming over de uitvoering van de Regio Deal vindt – voor zover niet voorbehouden 

aan het Rijk-Regio-overleg – plaats binnen de Triple Helix Stuurgroep. 

b. De Triple Helix Stuurgroep bestaat bij aanvang uit de volgende vertegenwoordigers: 

I. namens de provincie Zuid-Holland, mevrouw A.L. Koning; 

II. namens de Drechtsteden, de heer A.J. Flach (voorzitter);  

III. namens de gemeente Gorinchem, mevrouw R.W.J. Melissant-Briene; 

IV. namens de onderwijsinstellingen, de heren P.H.J. Vrancken en E. van Braam; 

V. namens het bedrijfsleven, de heren R. van Galen, J. Klink en E. van der Meijden; 

VI. namens het Rijk, de heer M. Hameleers. 

c. De Triple Helix Stuurgroep kan besluiten de samenstelling als benoemd onder b. te wijzigen. 

Eventuele vervangende vertegenwoordigers dienen een vergelijkbare volmacht te hebben als 

hun voorganger. 

d. De Triple Helix Stuurgroep vergadert tenminste eenmaal per jaar, uiterlijk in de maand juni, 

ter voorbereiding op de jaarlijkse voortgangsrapportage Regio Deal als bedoeld in artikel 8 

van deze Bestuurlijke Overeenkomst Regio Deal. 

e. De Triple Helix Stuurgroep wijst een voorzitter aan. De voorzitter bereidt en zit de 

vergadering voor. 

f. De Triple Helix Stuurgroep voorziet in zijn eigen werkwijze. 

g. De Triple Helix Stuurgroep is verantwoordelijk voor: 

- besluitvorming over het toekennen van de rijksbijdrage over de projecten en initiatieven 

met inachtneming van de verdeling van die rijksbijdrage over de pijlers, zoals vastgelegd 

in artikel 5, tweede lid van de Regio Deal; 

- het formuleren van voorstellen aan het Rijk-Regio-overleg inzake een eventuele 

herverdeling van de rijksbijdrage over de pijlers;  

- het sturen op en monitoren van de voortgang van de projecten en initiatieven, in het 

bijzonder ten aanzien van de resultaten en het beoogde effect op de brede welvaart; 

- het voorbereiden van de jaarlijkse voortgangsrapportage Regio Deal, als bedoeld in artikel 

8 van deze Bestuurlijke Overeenkomst Regio Deal; 

- het periodiek informeren van en verantwoording afleggen aan de colleges, raden en staten 

van de betrokken gemeenten en provincie; 

- het periodiek informeren van de bij de Regio Deal betrokken onderwijsinstellingen en 

bedrijven. 

 
Artikel 3 – Projectgroep  

 
a. De Triple Helix Stuurgroep wordt bij de uitvoering van de taken en verantwoordelijkheden, als 

bedoeld in artikel 2 van deze Bestuurlijke Overeenkomst Regio Deal, ondersteund door een 

projectgroep. 

b. De projectgroep bestaat uit tenminste de programmamanager, de pijlercoördinatoren en de 

regiokassier. 
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Artikel 4 – Programmamanager  

 
a. De programmamanager voert het secretariaat van de Triple Helix Stuurgroep en bereidt en zit 

de projectgroep voor. 

b. De programmamanager is aanspreekpunt voor de Triple Helix Stuurgroep. 

c. De programmamanager bewaakt de resultaten van en de onderlinge samenhang tussen de 

pijlers in algemene zin. 

 
Artikel 5 - Regiokassier  

 
a. De functie van regiokassier is belegd bij de gemeente Dordrecht. 

b. De regiokassier draagt er zorg voor dat de rijksbijdrage binnen de looptijd van de Regio Deal 

uitsluitend aan uitvoeringsactiviteiten in het kader van de Regio Deal wordt besteed en is 

daarbij verantwoordelijk voor: 

- het financieel beheer van de rijksbijdrage; 

- de afhandeling van de doorbetalingen van de rijksbijdrage over de projecten en initiatieven 

conform de besluiten van de Triple Helix Stuurgroep; 

- het verzamelen, beoordelen en bundelen van de informatie ten behoeve van de sturing en 

verantwoording;  

- het afstemmen met de accountant. 

c. De regiokassier richt een centrale projectadministratie in ten behoeve van het beheer van de 

rijksbijdrage. 

d. De regiokassier doet verslag aan het Rijk van de voortgang van de uitvoeringsactiviteiten 

conform artikel 17 van de Financiële verhoudingswet en zendt het Rijk alle overige informatie 

toe die het Rijk nodig heeft over de uitvoeringsactiviteiten ten behoeve van diens rapportage 

over de Regio Deal. 

e. De regiokassier stelt een instructie en formats ter beschikking aan de projectteams met 

betrekking tot het verzamelen van de informatie ten behoeve van de sturing en 

verantwoording van de bestedingen, i.c. de uitbetaalde projectbijdragen. De financiële 

verantwoording per deelproject dient te worden voorzien van een beoordelings- of 

controleverklaring conform de SiSa-methodiek (via de jaarrekeningverklaring en een rapport 

van bevindingen van de deelnemende gemeenten). 

f. De regiokassier adviseert de projectteams over (ongeoorloofde) staatssteun en fiscale 

aangelegenheden. 

 
Artikel 6 – Pijlercoördinatoren  

 
a. Per pijler is een pijlercoördinator aangewezen. 

b. De pijlercoördinator bewaakt de resultaten van en de onderlinge samenhang tussen de 

projecten in algemene zin, met name de impact op de brede welvaart, door een integrale 

aanpak van de projecten en initiatieven te stimuleren. 

c. De pijlercoördinator is aanspreekpunt voor de programmamanager, de andere 

pijlercoördinatoren en de regiokassier. 
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d. De pijlercoördinator levert ten behoeve van de jaarlijkse voortgangsrapportage Regio Deal 

informatie aan de regiokassier inzake de in artikel 3 van de Regio Deal genoemde beoogde 

resultaten en beleidsindicatoren. 

 
Artikel 7 – Verantwoordelijkheid gemeente(n) 

 
a. De uitvoering van projecten en initiatieven geschiedt voor rekening en risico van de 

gemeente(n) die het project of initiatief heeft/hebben ingediend. Eventuele tekorten of 

tegenvallers die gedurende de uitvoering van het project ontstaan komen geheel voor 

rekening van die gemeente(n). 

b. De gemeente(n) dient/dienen een aanvraag in bij de regiokassier voor het verkrijgen van het 

door de Triple Helix Stuurgroep toegekende deel van de rijksbijdrage, al dan niet in termijnen, 

door middel van het daarvoor door de regiokassier te beschikking gestelde format in de 

jaarschijf die de gemeente(n) heeft/hebben opgegeven. 

c. De gemeente(n) is/zijn geheel verantwoordelijk voor de cofinanciering van het project of 

initiatief, inclusief eventuele bijdragen die toegezegd zijn door de provincie of derden. De 

cofinanciering door gemeente(n), provincie en/of derden maakt geen onderdeel uit van de 

centrale projectadministratie van de regiokassier. 

d. De gemeente(n) is/zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van een projectadministratie. 

e. De gemeente(n) levert/leveren periodiek informatie aan ten behoeve van de sturing en 

verantwoording conform de formats en instructie van de regiokassier. 

f. Eventuele nadere besluitvorming over het project of initiatief door de betrokken gemeente(n) 

of andere partijen is een verantwoordelijkheid van de gemeente(n). 

g. Het risico op terugvordering van de rijksbijdrage (geheel of gedeeltelijk) doordat niet wordt 

voldaan aan de subsidievoorwaarden komt geheel voor rekening van de gemeente(n). 

h. De gemeente(n) draagt/dragen zorg voor controle op ongeoorloofde staatssteun en fiscale 

aspecten. Het risico als gevolg van ongeoorloofde staatssteun en controle door de 

Belastingdienst komt geheel voor rekening van de gemeente(n). De gemeente(n) 

overlegt/overleggen ter zake op verzoek van de regiokassier adviezen van deskundigen. 

 
Artikel 8 – Monitoring en evaluatie 

 
a. In de Regio Deal is vastgelegd dat monitoring van de uitvoering van de Regio Deal als geheel 

plaatsvindt op twee niveaus: 

I. op het niveau van de concrete initiatieven en projecten; 

II. op het niveau van de in artikel 3 van de Regio Deal genoemde beoogde resultaten en 

beleidsindicatoren;  

b. Op basis van deze monitoring voert het projectteam een nulmeting uit, uiterlijk in het 

voorjaar van 2021, en stelt de regiokassier éénmaal per jaar een voortgangsrapportage op 

over het daarvoor voorafgaande jaar. Hierin wordt melding gemaakt van: 

I. de voortgang van de uitvoering van de Regio Deal aan de hand van de drie pijlers; 

II. de behaalde resultaten aan de hand van de in artikel 3 van de Regio Deal genoemde 

beoogde resultaten; 
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III. de voortgang van de uitvoering van de Regio Deal aan de hand van de meerjarige 

projectenplanning. 

De feitelijke uitvoering van de nulmeting is een gezamenlijke inspanning van de projectgroep 

en gemeente(n). 

c. De jaarlijkse voortgangsrapportage wordt (in concept) voor 1 juni door de 

programmamanager voorgelegd aan de Triple Helix Stuurgroep. De Triple Helix Stuurgroep 

legt de jaarlijkse voortgangsrapportage voor 15 juli van ieder jaar voor aan het Rijk-Regio-

overleg. 

d. De Triple Helix Stuurgroep informeert met de jaarlijkse voortgangsrapportage de betrokken 

provinciale staten, gemeenteraden en de Drechtraad. 

e. De projectgroep evalueert de uitvoering en werking van de Regio Deal binnen acht maanden 

na afronding van deze Regio Deal en maakt daarvan een eindevaluatie op conform de onder b 

genoemde onderdelen. De projectgroep legt de eindevaluatie uiterlijk 1 juli 2026 voor aan de 

Triple Helix Stuurgroep. De Triple Helix Stuurgroep overlegt de eindevaluatie uiterlijk 1 

september 2026 aan het Rijk-Regio-overleg. De feitelijke uitvoering van de evaluatie is een 

gezamenlijke inspanning van de projectgroep en gemeente(n). 

 
Artikel 9 - Wijzigingen  

 
a. Elke partij kan de andere partijen schriftelijk verzoeken deze Bestuurlijke Overeenkomst 

Regio Deal te wijzigen. De wijziging behoeft de instemming van alle partijen.  

b. Partijen treden in overleg binnen zes weken nadat een partij het verzoek heeft kenbaar 

gemaakt aan de andere partijen. 

c. Nadat alle partijen kenbaar hebben gemaakt in te stemmen met het verzoek tot wijziging 

worden de wijziging en de verklaringen tot instemming als bijlage aan deze Bestuurlijke 

Overeenkomst Regio Deal gehecht. 

 
Artikel 10 – Inwerkingtreding en looptijd van de Bestuurlijke Overeenkomst Regio Deal  
a. Deze Bestuurlijke Overeenkomst Regio Deal treedt in werking met ingang van de dag na 

ondertekening door alle partijen. 

b. Deze Bestuurlijke Overeenkomst Regio Deal eindigt indien aan alle verplichtingen, 

voortvloeiende uit de Regio Deal en deze Bestuurlijke Overeenkomst Regio Deal is voldaan. 

c. (Tussentijdse) beëindiging van deze Bestuurlijke Overeenkomst Regio Deal, anders dan onder 

a is bedoeld, is niet mogelijk. 

d. Partijen kunnen enkel uit deze Bestuurlijke Overeenkomst Regio Deal treden indien die partij 

de Regio Deal heeft opgezegd conform artikel 13 van de Regio Deal. 

e. Ingeval van uittreding krachtens het onder c bepaalde is geen van de partijen jegens een 

andere partij schadeplichtig. 

 
Artikel 11 - Toetreding nieuwe partijen 
a. Indien een nieuwe partij toetreedt tot de Regio Deal conform artikel 14 van de Regio Deal, 

treedt deze nieuwe partij eveneens toe tot deze Bestuurlijke Overeenkomst Regio Deal.  

b. De Triple Helix Stuurgroep brengt alsdan de gevolgen voor de uitvoering van deze 

Bestuurlijke Overeenkomst Regio Deal in kaart en beoordeelt of deze aanpassing behoeft. 
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c. De Triple Helix Stuurgroep wint ter zake advies in bij de regiokassier en projectcoördinatoren. 

 
Artikel 12 – Nakoming 

Partijen komen overeen dat de nakoming van de afspraken in de Bestuurlijke Overeenkomst Regio 
Deal niet in rechte afdwingbaar is.  
 
Artikel 13 - Citeertitel 

Deze overeenkomst kan worden aangehaald als Bestuurlijke Overeenkomst Regio Deal.  
 
 
 
Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend, 
 
 
 
 
 
gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland 
 
mevrouw A.L. Koning 
 
 
 
 
 
het college van de gemeente Gorinchem 
 
mevrouw R.W.J. Melissant-Briene 
 
 
 
 
 
het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden 
 
de heer A.J. Flach 
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Regio Deal Drechtsteden – Gorinchem 
Investeren in mensen. Goed leven in een maritieme topregio. 

                
Partijen:  
1. de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, mevrouw Carola Schouten, hierna te 

noemen: LNV; 
2. de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mevrouw drs. K.H. Ollongren, 

hierna te noemen: BZK;  
3. de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, 

hierna te noemen: IenW; 
4. de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, mevrouw mr. drs. I.K. van Engelshoven, 

hierna te noemen: OCW; 
5. de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, mevrouw mr. drs. M.C.G. Keijzer, 

hierna te noemen: EZK; 
6. de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw drs. T. van Ark, hierna 

te noemen: SZW; 
 
Partijen genoemd onder 1 tot en met 6 ieder handelend in hun hoedanigheid van bestuursorgaan 
en hierna samen te noemen: het Rijk; 
 
7. Het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, namens deze: de 

heer A.J. Flach MSc, hier te noemen: de Drechtsteden; 
8. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem, namens deze: 

mevrouw drs. R.W.J. Melissant-Briene MSM, hierna te noemen: Gemeente Gorinchem;  
9. De gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland, namens deze: mevrouw drs. ir. A.L. 

Koning, hierna te noemen: Provincie Zuid-Holland. 
 
Partijen genoemd onder 7 tot en met 9 ieder handelend in hun hoedanigheid van bestuursorgaan 
en hierna samen te noemen: Regio.  
 
Alle Partijen hierna allen tezamen te noemen: Partijen. 
 
Algemene overwegingen 
1. Deze Regio Deal is tot stand gekomen tijdens de coronapandemie. De context waarin deze 

Regio Deal tot stand is gekomen, heeft betekenis gehad voor de wijze waarop Partijen 
gezamenlijk tot een uitwerking van de Regio Deal zijn gekomen. De verschillende stappen op 
weg naar deze Regio Deal zijn anders geweest, doordat Partijen elkaar niet in persoon hebben 
kunnen zien en spreken en bijeenkomsten en werksessies online en telefonisch plaats hebben 
moeten vinden. Partijen onderstrepen het belang van commitment en draagvlak bij alle 
betrokken stakeholders van de Regio Deal, zowel in de Regio als bij het Rijk. Partijen hechten 
hier onverminderd aan en hebben daarom gezamenlijk extra oog voor het borgen van dit 
commitment en het draagvlak tijdens de uitvoeringsfase van deze Regio Deal. Juist in deze 
ingewikkelde tijd vinden Rijk en Regio het van groot belang om gezamenlijk te investeren in 
en een impuls te geven aan de brede welvaart en het toekomstperspectief van bewoners en 
bedrijven in de regio. De drie Planbureaus wijzen in hun briefadvies1 aan het kabinet d.d. 
28 mei 2020 op de noodzaak om als gevolg van de coronapandemie te blijven werken aan 
brede welvaart en daarbij ook oog te hebben voor regionale verschillen. Uitvoering van deze 
Regio Deal kan daarmee bijdragen aan gewenst herstel.  

2. Het kabinet Rutte III erkent dat elke regio uniek is. Regio’s hebben verschillende kenmerken 
waardoor elke regio behoefte heeft aan een eigen aanpak en afweging bij het aanpakken van 
de regionale opgave. De verschillende krachten en uitdagingen die specifiek zijn voor een 

                                                
1 SCP, PBL en CPB, Aandachtspunten voor een herstelbeleid, briefadvies aan het kabinet, 28 mei 2020. 
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regio vormen de basis voor een regionale opgave om de brede welvaart, leefbaarheid en 
economische kracht te bevorderen.  

3. De regionale opgave heeft een meervoudig karakter en vergt een integrale aanpak op de 
verschillende opgaven. Doel is om door verschillende beleidskolommen heen te werken. 
Verder heeft de regionale opgave een gebiedsoverstijgende impact, waardoor inzet op 
rijksniveau nodig is, maar die ook zorgt voor een vliegwieleffect.  

4. Regio Deals hebben tot doel om de regionale opgave aan te pakken. Hierbij wordt 
samengewerkt tussen vakdepartementen, decentrale overheden, het bedrijfsleven, 
kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Voor deze regionale opgaven stelt het 
kabinet middelen beschikbaar uit de Regio Envelop, waaruit Regio Deals worden gefinancierd 
tussen het Rijk en de regio. Ook vanuit de regio zelf wordt gezorgd voor financiering 
(regionale publieke en private cofinanciering). Ter onderstreping van hun partnerschap 
hebben Rijk en Regio als vertrekpunt dat de rijksbijdrage gepaard gaat met minimaal 
eenzelfde bijdrage aan regionale publieke cofinanciering. De middelen uit de Regio Envelop 
dienen verder als vliegwiel voor extra investeringen in de regionale ontwikkeling zodat 
uiteindelijk vanuit de regio nog meer financiering wordt ingezet voor de aanpak van de 
regionale opgave.  

5. Deze integrale en gezamenlijke aanpak met bijbehorende financiering van zowel Rijk als regio 
is het onderscheidende karakter van de Regio Deals ten opzichte van reguliere 
beleidsinstrumenten.  

6. Met de Regio Deal gaan Rijk en Regio een duurzaam partnerschap aan om de opgave die in de 
regio speelt gezamenlijk aan te pakken. Het ondertekenen van de Regio Deal is daarbij niet 
het eind, maar slechts het begin van de samenwerking. 

7. De bijdragen uit de Regio Envelop zijn bedoeld als een tijdelijke en eenmalige impuls voor 
regionale ontwikkeling met een duurzaam effect, waarbij structurele exploitatiekosten van 
lange termijn investeringen geborgd moeten zijn.  

8. Regio Deals gaan om meer dan alleen de gecoördineerde inzet van financiële middelen. Zij 
kenmerken zich ook door een sterke, continue inzet van alle betrokkenen, creëren nieuwe 
samenwerkingsvormen en niet-financiële ondersteuning om de, in de regionale opgave 
gestelde, ambities en doelen te bereiken. Regio Deals leveren daarmee een bijdrage aan 
welvaart in brede zin. 

9. De in de Regio Deal gemaakte wederzijdse afspraken over ambitie, doelen, beoogde 
resultaten, inzet en aanpak zijn in gezamenlijk overleg en met onderlinge overeenstemming 
tussen Rijk en Regio tot stand gekomen.  

10. De middelen uit de Regio Envelop voor de Regio Deals derde tranche worden door LNV 
beschikbaar gesteld als een specifieke uitkering op grond van de Regeling specifieke uitkering 
Regio Deals derde tranche.  

 
 
 
 

Specifieke overwegingen  
 
De regio Drechtsteden2 en de functionele regio Gorinchem3 (hierna: de regio) beschikken over 
hetzelfde DNA. Bevolkingsopbouw en -samenstelling, economisch profiel, arbeidsmarkt en de 
ligging in een groene omgeving komen sterk overeen. Ze hebben dezelfde knelpunten te 
overwinnen. Om het potentieel van de regio goed te benutten wordt over de gemeentegrenzen 
heen samengewerkt om schaalvoordelen te behalen.   
 
Bijna nergens in Nederland is de financiële en economische crisis (2008-2013) harder aangekomen 
dan in de regio Drechtsteden – Gorinchem. Grote fabrieken zijn gesloten of hebben te maken 
                                                
2 Gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendracht, 
Sliedrecht en Zwijndrecht. 
3 Gemeente Gorinchem en (delen van) de omliggende gemeenten Altena, Molenlanden, Vijfheerenlanden, West 
Betuwe en Zaltbommel.  

Deel 1 Aanleiding en inhoud Regio Deal 
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(gehad) met grote ontslagrondes. Dit heeft forse littekens achtergelaten. Bij grote groepen 
inwoners is nog steeds sprake van onzekerheid, spanningen en maatschappelijk onbehagen. Door 
de economisch structuur, met veel maakindustrie en toeleverend MKB, is deze regio bijzonder 
kwetsbaar voor conjunctuurschommelingen. De regio presteert op het vlak van brede welvaart 
(onder-)gemiddeld. Het aantal bedrijfsvestigingen neemt toe, maar ook dit gaat niet met dezelfde 
groeicijfers als elders in de provincie en in het land. De groei van het aantal woningen loopt achter 
bij landelijke cijfers en ook de gemiddelde woningprijs ligt hier maar liefst € 40.000 onder het 
landelijke gemiddelde. Ook de COVID19-crisis laat de kwetsbaarheid van deze regio zien en 
benadrukt de noodzaak om dit aan te pakken. 
 
De economische groei blijft al jaren achter door mismatch op de arbeidsmarkt, niet efficiënt 
ruimtegebruik op verouderde terreinen en de toenemende fileproblematiek. Hoger opgeleide 
jongeren trekken weg door een slecht functionerende woningmarkt (geen doorstroom) en het 
ontbreken van voldoende Hoger Onderwijs en stageplekken. Het aandeel inwoners in de leeftijd 
15-45 jaar is lager dan de landelijke gemiddelden, terwijl het bedrijfsleven die jongeren en 
opgeleide vakkrachten juist nodig heeft om innovatief te blijven. Tot 2030 komen de werkgevers in 
de regio 10.000 hbo'ers tekort. Bedrijven worden hierdoor belemmerd in hun groei en 
(groot-)stedelijke voorzieningen komen op termijn onder druk te staan, wat de aantrekkelijkheid 
van het gebied om in te wonen verder onder druk zet. Dit blijkt ook uit de inwonersgroei sinds 
2016; in de regio Drechtsteden een groei van 1,1 %, terwijl Zuid-Holland (1,4%) en Nederland 
(1,8%) een hoger percentage laten zien. De vraagstukken van klimaatverandering en de 
energietransitie doen zich ten volle voor in dit geïndustrialiseerde deltagebied. Verder betekenen 
de aanwezigheid van industriële bedrijvigheid en grote vervoersstromen een extra opgave voor 
milieu en veiligheid, ook bij gebiedsontwikkeling. 
 
Een belemmering in de regionale ontwikkeling is het unieke en ingewikkelde verkeerssysteem van 
deze regio. Met de opkomst van de auto werden de rivieren 350 meter brede barrières. De regio 
bestaat feitelijk uit vier subregio's die onvoldoende geïntegreerd zijn. De functionele samenhang 
tussen bevolking, voorzieningen en economische en sociale activiteiten is binnen de regio zwak 
ontwikkeld. Voor de kwaliteit van leven, werken, wonen en recreëren van de inwoners en de 
instandhouding van de regionale voorzieningen is het leggen van nieuwe verbindingen daarom 
belangrijk, ook door het beter gebruik van het water als bindmiddel in plaats van als barrière. 
Naast het verbeteren van fysieke verbindingen is het met name van belang om de samenwerking 
binnen de regio tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden te verbeteren. 
 
Binnen de regio wordt al geruime tijd intensief samengewerkt binnen het samenwerkingsverband 
Drechtsteden. Deze samenwerking wordt nu uitgebreid met de regio Gorinchem en biedt een 
goede basis om te werken aan bovengenoemde opgaven, samen met de provincie Zuid-Holland en 
de verschillende vakdepartementen van het Rijk. Een integrale aanpak is daarbij noodzakelijk om 
perspectief te bieden aan de bewoners en bedrijven en de brede welvaart in de regio te 
versterken.  
 
Aansluiting bij regionale beleidsdoelen, programma's of actieplannen 
Deze Regio Deal sluit programmatisch aan bij de door de Drechtsteden opgestelde Groeiagenda 
2030 waarbij ingezet wordt op een verbeterde bereikbaarheid, de bouw van nieuwe woningen in 
aanvullende woonmilieus en het vestigingsklimaat voor bedrijven. Daarnaast geeft het ook 
invulling aan het bestuursakkoord Drechtsteden Maritieme Topregio tussen de Drechtsteden en de 
provincie Zuid-Holland op het gebied van het versterken van de maritieme maakindustrie en de 
positie in het haven-industrieel complex. Voor de gemeente Gorinchem en de omliggende 
functionele regio is de Regio Deal een middel om de regionale leefbaarheid te versterken conform 
de motie Van der Molen (Kamerstuk 34 824, nr. 11) en de opgaven uit het traject 'Samen voor 
elkaar' (met name die op onderwijs/arbeidsmarkt en aantrekkelijk woonklimaat) en enkele 
opgaven uit de Regionaal Maatschappelijke Agenda Alblasserwaard en Vijfheerenlanden uit 2018. 
Belangrijke opgaven uit die agenda die via de Regio Deal beter aangepakt kunnen worden 
betreffen de maritieme maakindustrie, bedrijventerreinen en arbeidsmarkt.  
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De Drechtsteden, gemeente Gorinchem en de Provincie Zuid-Holland werken aan deze 
programma's in verschillende coalities samen, afhankelijk van de schaal en het planstadium. De 
Regio Deal is voor de Provincie Zuid-Holland een middel om de ambities uit het Coalitieakkoord 
"Elke dag beter. Zuid-Holland" te verwezenlijken, in het bijzonder het werk aan de versterking van 
steden en dorpen, de verbetering van de bereikbaarheid en het vergroten van de 
concurrentiekracht van deze Zuid-Hollandse regio. 
 
Deze Regio Deal sluit goed aan op de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta (ZWD). Die 
Gebiedsagenda is gericht op de Grote Wateren, schetst een perspectief op de lange termijn, onder 
andere in het kader van de klimaatverandering en agendeert opgaven.  
 
Aansluiting bij nationale beleidsdoelen of programma’s 
De Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem draagt bij aan diverse nationale opgaven en 
beleidsdoelstellingen van het kabinet, te weten: 
 
Op het gebied van onderwijs en arbeidsmarkt: 

 Het kabinet wil mensen stimuleren om zelf regie te nemen op hun loopbaan en hun leven, 
zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen en hun eigen keuzes kunnen maken. Een 
arbeidsmarkt met kansen voor iedereen, via een leven lang ontwikkelen en verkleinen van 
de mismatch op de arbeidsmarkt. Werk is de sleutel tot een inkomen, maatschappelijke 
participatie en integratie (Kamerstuk 35 300 XV, nr. 2, 7). 

 Het kabinet heeft de ambitie dat de regionale verankering van instellingen voor hoger 
onderwijs als spil in de regionale ecosystemen verder wordt versterkt (Kamerstuk 31288, nr. 
797).  

 Het kabinet zet zich in voor het aantrekkelijker maken van de bètatechnische sector, vooral 
met het Techniekpact.4 

 Daarnaast is de ambitie van dit kabinet dat iedere jongere die dat wil in elke regio op elk 
niveau terecht kan in een doorlopende leerroute vmbo tot en met mbo. Een wetsvoorstel 
doorlopende leerroutes beoogt meer kansen te bieden aan jongeren.  

 De uitbouw van associate degrees vergroot de aantrekkelijkheid van het hbo voor leerlingen 
uit het mbo, havo en ook vwo door nog beter in te spelen op hun talenten en wensen. In het 
Sectorakkoord van OCW met de Vereniging Hogescholen is afgesproken dat hogescholen in 
dit kader het aanbod aan associate degrees uitbouwen (Kamerstuk 31 288, nr. 621). 

 
Op het gebied van economische zaken: 

 Met het missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid wil het kabinet de innovatiekracht 
van de topsectoren gebruiken om grote maatschappelijke uitdagingen aan te pakken en de 
concurrentiekracht van ons land versterken (Kamerstuk 33 009, nr. 70). Door innovatie te 
richten op maatschappelijke uitdagingen als het terugdringen van de nationale 
broeikasgasuitstoot (bijv. een duurzame maritieme sector), het realiseren van meer 
gezondheid voor iedereen en veiligheid kan het verdienvermogen worden versterkt.  

 Ook de toepassing van digitale technologieën is van belang voor het oplossen van 
maatschappelijke uitdagingen en het versterken van de concurrentiekracht (Nederlandse 
Digitaliseringsstrategie, Kamerstuk 26 643, nr. 541). De samenwerking met de regio 
Drechtsteden en Gorinchem biedt kansen om uitdagingen zoals in deze Regio Deal genoemd 
aan te pakken en de economische structuur van de regio te versterken. 

 
Op het gebied van infrastructuur en waterstaat: 

 Het kabinet streeft naar een modal shift van vervoer van goederen en personen over de weg 
naar vervoer over water. De Regio Deal levert een bijdrage aan het programma 
Goederencorridors, door het situeren van het juiste bedrijf op de juiste locatie, in dit geval 

                                                
4 Daarbij wordt sinds 2013 van het primair onderwijs tot en met het hoger onderwijs gewerkt aan het 
versterken van de aandacht voor bètatechniek in het onderwijs. 
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de vestiging en verplaatsing van potentieel “natte” bedrijven met grote vervoersstromen 
naar locaties die aan het water zijn gelegen, teneinde de capaciteit van de infrastructuur op 
alle modaliteiten zo goed mogelijk te benutten. Hierbij kan de capaciteit op de vaarwegen 
bijdragen om de congestie op de weg te verminderen.  

 Versterken van het maritiem cluster gericht op verduurzaming in de scheepvaart draagt bij 
aan de Greendeal binnenvaart, zeevaart en havens (Kamerstuk 31 409, nr. 102). Voor deze 
regio liggen hierbij kansen voor de clustering en samenwerking van de bestaande maritieme 
maakindustrie in relatie met goed afgestemd technisch onderwijs die inspeelt op de behoefte 
van het bedrijfsleven. 

 De Regio Deal sluit aan bij de ambities van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie (Kamerstuk 
33 775-J, nr. 4, bijlage) en de Natuurverkenning grote rivieren die zijn oorsprong vindt in de 
Natuurambitie Grote Wateren5. 

 
Bovendien sluit deze Regio Deal aan bij de steun voor de leefbaarheid van de gemeente 
Gorinchem en omliggende gemeenten, zoals geformuleerd door de Minister van BZK in haar 
Kamerbrief van 21 juni 2019 (Kamerstuk 34 824, nr. 11) als antwoord op de motie Van der Molen. 
 
Urgentie 
De regio Drechtsteden – Gorinchem is nog onvoldoende hersteld van de economische crisis en is 
aantoonbaar gevoelig voor conjunctuurschommelingen. Daardoor zal de regio zich ook na de 
COVID-19-crisis opnieuw moeten herpakken. De kwaliteit van leven, werken, wonen en recreëren 
– de brede welvaart – staat onder druk. In de afgelopen periode is menselijk kapitaal 
weggetrokken. Dit legt grote druk op de banenontwikkeling en het voorzieningenniveau. Het 
gemiddelde opleidingsniveau is aanzienlijk lager dan in de rest van Nederland. Dit toont aan dat de 
situatie kwetsbaar is. Daarnaast liggen in deze geïndustrialiseerde delta grote opgaven op het 
gebied van leefbaarheid, klimaatverandering en energietransitie. Er is daarom nu actie nodig om 
de regio meer weerbaar en veerkrachtig te maken om de effecten van komende crises te 
beperken. Een verdere transitie is broodnodig opdat iedereen mee kan doen en kan profiteren van 
de brede welvaart. 
 
Waarom rol voor het Rijk?  
De regio bevindt zich op een belangrijke positie als verbinding van de Randstad en de omliggende 
gebieden. Als zuidelijke toegangspoort tot de Randstad is het van belang om een economisch 
sterke en leefbare regio te ontwikkelen. Nederland staat internationaal op de kaart als waterland 
dankzij bedrijven die in de regio Drechtsteden-Gorinchem hun wortels hebben, zoals Boskalis, 
Bolidt, IHC, Damen Shipyards en Oceanco. Maar ook het mkb in de regio levert een belangrijke 
bijdrage. De maritieme sector is technologisch hoogstaand en transformeert in hoog tempo: 
digitalisering, nul-emissies en een blue economy. De sterke logistieke sector vervoert wat vanuit 
Rotterdam over de hele wereld wordt verscheept. De verbindingen van snelweg, spoor, maar 
vooral water vormen de drukste routes op de nationale en internationale corridors vanuit de 
Rotterdamse regio. 

 
Het totaal en de verbondenheid van de verschillende opgaven in deze regio gaat de draagkracht 
van de regio te boven. Het is opvallend dat de regio ondanks de ligging aan de rand van de 
Randstad toch ondermaats presteert. De regio slaagt er onvoldoende in om van planvorming naar 
realisatie te komen. Partnerschap met het Rijk is nodig om de regionale ambities te behalen. 
Zonder inhoudelijke en financiële bijdrage van het Rijk is er onvoldoende daadkracht om de 
projecten in het noodzakelijke tempo op te starten en massa te maken om optimaal rendement te 
behalen. Daarnaast kan de uitwisseling tussen Rijk en Regio die binnen deze Regio Deal plaats 
vindt casuïstiek opleveren en inzichten bieden die elders toepasbaar zijn.  
 
 
 
                                                
5 https://www.rijksoverheid.nl/doe-mee/documenten/publicaties/2013/10/31/beleidsverkenning-
natuurambitie-grote-wateren-2050-2010. 
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Komen het volgende overeen: 
 

1. Ambitie, doel, beoogde resultaten en aanpak Regio Deal Drechtsteden/Gorinchem 

 

Artikel 1 – Ambitie  
Partijen streven ernaar om met gezamenlijke, integrale en gerichte acties in de komende vijf jaar 
ervoor te zorgen dat de Regio Drechtsteden-Gorinchem een omslag maakt naar een regio die 
minder gevoelig is voor crises en waar de sterke bedrijfsclusters voor voldoende en passende 
werkgelegenheid zorgen door te investeren in samenwerking, innovatie en menselijk kapitaal. En 
naar een gebied dat zijn identiteit (de rivieren) koestert, dat een kwalitatief goed leefklimaat heeft, 
klimaatbestendig is ingericht en waar de voorzieningen meegroeien, onder andere op het gebied 
van cultuur en openbaar vervoer. Kortom: een vitale en leefbare regio waar iedereen nog net zo 
hard meetelt, de menselijke maat nog steeds centraal staat en de huidige sociaaleconomische 
disbalans is weggewerkt. 
 
Door in de komende vijf jaar gericht op deze ambitie in te zetten worden de kansen van de regio 
gekeerd, zodat over een langere periode een duidelijk maatschappelijk effect kan worden 
waargenomen. 
 

Artikel 2 - Doel 
Partijen hebben tot doel om de gestelde ambitie te behalen door de inspanningen te richten op 
drie pijlers, waarbij de doelen samenhangend en elkaar versterkend zijn. Samen zijn deze pijlers 
gericht op het investeren in mensen.  
De drie pijlers zijn:  

- Human capital, voor het beter verbinden van arbeidsmarkt en onderwijs.  
- Toegepaste innovatie, voor het verbeteren van het innovatie-ecosysteem gericht op 

daadwerkelijke toepassingen. 
- Dynamische oevers, voor het verbinden van rivieroevers met water en samenleving.  

 
Met deze Regio Deal wordt beoogd om de gestelde doelen in de gehele regio Drechtsteden-
Gorinchem te bereiken.  
 
Pijler 1: Human capital 

 Aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent. 
 Realiseren van aanbod aan hoger onderwijs.  
 Versterken van de doorlopende leerlijnen (vmbo-/mbo-hoger onderwijs). 
 Verbeteren aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt. 
 Mensen kunnen zich levenslang ontwikkelen. 
 Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk helpen. 

 
Pijler 2: Toegepaste innovatie 

 Versterken van het regionale innovatiedistrict door verdere stimulering van de 
campusontwikkelingen en verbetering van de digitale connectiviteit. 

 Versterken van de economische robuustheid en werkgelegenheid van belangrijke sectoren, 
zoals de maritieme maakindustrie, technologische toeleveranciers en de zorgketen door 
proces- en productinnovaties die bijdragen aan een duurzame, gezonde en veilige 
leefomgeving.  

 Sterker verbinden van bedrijfsleven, onderwijs, overheid en maatschappelijke instellingen 
voor het ontwikkelen van innovaties die bijdragen aan een duurzame en gezonde en veilige 
leefomgeving. 

 Verbeteren van de aansluiting van de regionale innovatie op grote innovatie-ecosystemen en 
-ketens én agenda's en programma's van het Rijk en andere regio's. 
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Pijler 3: Dynamische oevers 
 Verbeteren van de kwaliteit (natuur, biodiversiteit, klimaatbestendigheid), bereikbaarheid en 

beleving van de rivieroevers van de regio voor de inwoners, onder andere als goede basis 
voor nieuwe woonmilieus. 

 Beter benutten van rivieroevers door het juiste bedrijf op de juiste plaats, onder andere om 
een “modal shift” van weg naar water te creëren. 

 Verbeteren van de kwaliteit van het vraaggerichte vervoer over water. 
 

Artikel 3 – Beoogde resultaten  
Partijen beogen met de Regio Deal Drechtsteden-Gorinchem het doel te verwezenlijken door de 
volgende resultaten per pijler te behalen: 
 
Pijler 1: Human capital 

 In 2025 stromen er jaarlijks 500 studenten in bij AD (Associate Degree) opleidingen 
(oplopend tot 800 in 2028). 

 In 2025 zijn er jaarlijks 800 studenten met een hoger onderwijsopleiding die stage lopen 
en/of afstuderen in de Drechtsteden. 

 Vanaf 2023 zijn er doorlopende leerlijnen van vmbo tot en met AD-niveau voor de krachtige 
sectoren in de regio. 

 In 2023 is een innovatie- en afstudeercentrum in Gorinchem gerealiseerd, waarbij een 
programma in uitvoering is waarbij onderwijs en bedrijfsleven werken aan innovaties. 

 Vanaf 2022 werken het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen via het lectoraat van 
Dordrecht Academy samen aan innovatieagenda's, waarmee de kennis- en 
innovatiestructuur en –cultuur worden versterkt.  

 Tot 2023 worden 500 medewerkers bij- en omgeschoold (leerwerktrajecten) naar een mbo-
diploma, certificaat of praktijkverklaring binnen een sector die past bij de vraag van de 
regionale arbeidsmarkt. 

 Tot 2023 worden 700 personen met een (bijstands)uitkering duurzaam aan het werk 
geholpen. 

 
Pijler 2: Toegepaste innovatie 

 De Maakfabriek6 is gebouwd, als onderdeel van de Campus Leerpark Dordrecht7, inclusief 
een innovatiecentrum en huisvesting voor startups en scale-ups. 

 De regio Drechtsteden bevordert digitalisering door minimaal drie innovatieprojecten te 
starten op het gebied van data, veiligheid en vaardigheden, onder meer door het beter 
benutten van het glasvezelnetwerk. 

 In 2022 zijn er vier triple helix consortia gevormd, die gezamenlijk innovaties ontwikkelen 
voor de maatschappelijke uitdagingen in de sterke sectoren in de regio, zoals de 
(maritieme) maakindustrie en zorg. Hierbij worden minimaal 50 bedrijven en 
maatschappelijke partners betrokken. 

 Door elk consortium zijn minimaal twee projecten gestart op het gebied van toegepaste 
innovaties (TRL 5-9).8 Door deze projecten wordt een significante bijdrage geleverd aan de 
nationale missies op het gebied van duurzame en gezonde leefomgeving, door het 
terugdringen van CO2-emissies, verduurzamen van producten en processen en het langer 
laten leven van inwoners in een goede gezondheid. 

 
Pijler 3: Dynamische oevers 
De kwaliteit en beleefbaarheid van de oevers is substantieel toegenomen, doordat: 

                                                
6 Een plek waar innovatiefaciliteiten worden toegevoegd en waar innovatief MKB, start-ups en scale-ups zich 
kunnen vestigen en gezamenlijk innovaties kunnen ontwikkelen. 
7 Het Leerpark is de campus in Dordrecht, waar momenteel o.a. het Da Vinci College en het fieldlab 
Duurzaamheidsfabriek gevestigd zijn. Op deze campus zal ook de Dordrecht Academy en de Maakfabriek als 
extra innovatielocatie ontwikkeld worden. 
8 De regio zet in op innovaties in de latere fases van ontwikkelen, ofwel de Technology Readiness Levels 5-9, 
van validatie van nieuwe technologie naar demonstratie, prototyping en vermarkting. 
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 Oevers beter worden benut door twee tot drie bedrijfsverplaatsingen waardoor de bestaande 
multimodale infrastructuur (container terminals) beter wordt benut, meer goederenvervoer 
over water plaatsvindt, het wegennet wordt ontlast, bestaande bedrijventerreinen beter 
worden benut en er ruimte is ontstaan voor clustering van bedrijven en voor woningbouw 
aan de oevers. 

 Oevers substantieel beter benut worden door een duidelijker onderscheid in ruimtelijke 
plannen van de diverse typen (watergebonden) bedrijventerreinen, in samenhang met de 
ontwikkeling van woningbouwlocaties en natuur. 

 De kwaliteit van natuur en biodiversiteit is versterkt en de klimaatbestendigheid vergroot, 
door de aanleg van een getijdenpark dat ruimte biedt aan de dynamiek van de rivier en dit 
combineert met natuurontwikkeling die substantieel meer mogelijkheden biedt voor 
recreatie en voor meer biodiversiteit voor soorten die afhankelijk zijn van de 
getijdenwerking. 

 De bereikbaarheid van de oeverkades is aanzienlijk vergroot door de aanleg van nieuwe 
fiets- en wandelpaden en door toevoeging van vraaggericht vervoer over water.  

 Het vraaggericht vervoer over water is verduurzaamd en de exploitatie is geoptimaliseerd, 
door inzet van schone, snelle, kleine boten in aanvulling op het bestaande netwerk met 
waterbussen, zodat het (recreatieve) netwerk in het gebied beter is ontsloten en vervoer 
over de weg wordt ontmoedigd. 

 
Partijen voeren uiterlijk in de eerste helft van 2021 een nulmeting uit om goed zicht te krijgen op 
de uitgangssituatie in 2020. Daarbij besteden Partijen met name ook aandacht aan de selectie van 
een aantal indicatoren die inzicht geven in de ontwikkeling van brede welvaart in de regio 
Drechtsteden - Gorinchem. 
 
Artikel 4 – Inzet en aanpak 
Partijen beogen een gecoördineerde beleidsmatige inzet om de beoogde resultaten van Regio Deal 
Drechtsteden – Gorinchem te realiseren, waarbij de Regio uitvoering geeft aan de aanpak van de 
Regio Deal zoals uitgewerkt in dit artikel. 
 
Elke pijler heeft een specifieke aanpak, maar met de gekozen aanpak wordt synergie gerealiseerd 
om het integrale doel van deze Regio Deal te waarborgen. Met name in de pijlers Human capital en 
Toegepaste innovatie wordt de aanpak versterkt door projecten inhoudelijk op elkaar af te 
stemmen. Bovendien is de aanpak gericht op het bereiken van de gestelde doelen in de gehele 
regio Drechtsteden – Gorinchem.  
 
Pijler 1: Human capital 

 In 2021 bieden de samenwerkende publieke instellingen Associate Degree-opleidingen 
(hoger onderwijs) aan op het Leerpark Dordrecht onder de naam Dordrecht Academy via 
minimaal drie AD-opleidingen. Dit wordt in vijf jaar uitgebouwd tot 10-12 opleidingen. De 
Dordrecht Academy komt tot stand door een samenwerking tussen de gemeente Dordrecht, 
het bedrijfsleven en een aantal kennisinstellingen. De Economic Development Board en 
Werkgevers Drechtsteden ondersteunen dit initiatief. Voor realisatie van de opleidingen en 
om daarvoor bekostiging te krijgen is het noodzakelijk dat positief wordt besloten op de 
macrodoelmatigheid en de aanvraag toets nieuwe opleidingen.   

 Vanaf 2020 start vanuit Dordrecht Academy de Career Boost. Via Career Boost komen 
studenten en bedrijfsleven bij elkaar waardoor vraag en aanbod van minoren, stages en 
afstudeerplaatsen beter op elkaar aansluiten. Dit geldt voor zowel studenten die een AD-
opleiding aan Dordrecht Academy volgen als voor studenten die elders een hbo-opleiding 
volgen. Zo kunnen studenten ook de laatste fase van hun studie in de regio afronden, 
waarmee de kans wordt vergroot dat zij ook na hun studie beschikbaar blijven voor de 
regionale arbeidsmarkt.   

 In 2021 wordt binnen de Dordrecht Academy een lectoraat opgericht dat in samenwerking 
met het (georganiseerde) bedrijfsleven innovatieagenda's ontwikkelt.  
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 In 2023 heeft Gorinchem een Innovatie- en Afstudeercentrum (IAC): dat is zowel een 
fysieke  plek als een regionaal programma ter versterking van de samenwerking tussen 
onderwijs en bedrijfsleven, zowel wat betreft opleidingseisen (doorlopende leerlijnen, leven 
lang ontwikkelen) als innovatiebehoefte. Het gaat hierbij ook om het creëren van een 
doorlopende leerlijn van vmbo (regio Gorinchem) naar mbo op de beroepencampus 
Gorinchem, mbo in de Drechtsteden en het Associate Degree op Dordrecht Academy. 

 De Drechtsteden hebben met onderwijspartners en het bedrijfsleven een 
samenwerkingsplatform opgericht om medewerkers op mbo-niveau bij- en om te scholen 
naar mbo-niveau binnen sectoren waarvoor nu en in de toekomst vraag is op de 
arbeidsmarkt. De mbo-aanpak luistert naar de naam 'Baas over je eigen toekomst'.  

 De Sociale Dienst Drechtsteden kent een succesvol programma om mensen met een 
langdurige afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam aan werk te helpen (Perspct, 100 mensen 
per jaar). Dit gebeurt in samenwerking met het UWV, maatschappelijke partners en 
Werkgevers Drechtsteden. Dit programma wordt uitgebreid om meer mensen vanuit diverse 
doelgroepen te kunnen bedienen.  

 Op het voormalige Nedstaalterrein in Alblasserdam start een praktijkleerprogramma 
waarmee werklozen duurzaam naar een betaalde baan worden begeleid. De gemeente 
Alblasserdam, de Sociale Dienst Drechtsteden, het Da Vinci College en de (toekomstige) 
gevestigde bedrijven werken daartoe samen.  

 
Pijler 2: Toegepaste innovatie 

 Versterken van het innovatiedistrict op de campus Leerpark in Dordrecht. Dit wordt bereikt 
door het bouwen van de Maakfabriek, waardoor innovatiefaciliteiten worden toegevoegd en 
innovatief MKB, start-ups en scale-ups zich kunnen vestigen en gezamenlijk innovaties 
kunnen ontwikkelen. De campus wordt daarmee nog duidelijker de centrale locatie in de 
regio waar bedrijven samen komen om innovaties uit te werken en te ontwikkelen, gericht 
op leren en prototypen, de toevoeging van doorlopende leerlijnen naar het hoger onderwijs 
en een plek voor productie en toepassing in een open innovatieomgeving.  

 Versterken van het innovatieklimaat door het verbeteren van de digitale connectiviteit in de 
hele regio. Door het toevoegen van extra infrastructuur op het bestaande glasvezelnetwerk 
wordt meer veilig dataverkeer mogelijk en wordt het voor veel (maatschappelijke) partners 
mogelijk om producten en diensten beschikbaar te maken. Hierbij wordt ook aandacht 
besteed aan digitale vaardigheden van ondernemers en inwoners. Door in de komende jaren 
verschillende digitaliseringsprojecten te starten, bijvoorbeeld op het gebied van shared data,  
wordt in de regio ingespeeld op de transitie die in de industrie en de samenleving veel 
verandering teweeg gaat brengen.  

 Het investeren in uitvoeringskracht van de innovatieve spelers in de regio door deze spelers 
meer aan elkaar te verbinden, zowel lead firms, MKB-bedrijven, start-ups en scale-ups en 
het onderwijs. De voorlopers in de regio worden ondersteund door tijdelijke capaciteit 
(business development) om hun netwerk te verbreden en in gezamenlijkheid met innovaties 
aan de slag te gaan. Hierbij wordt gefocust op de thema's: slimme maakindustrie, duurzaam 
varen, deltatechnologie en zorginnovatie. Op deze thema's moet een programmatische 
aanpak (roadmap) worden ontwikkeld waarbij de partners in consortia gezamenlijk 
innovatieprojecten ontwikkelen. Iedere roadmap moet leiden tot een hefboomwerking aan 
innovatiefinanciering, zowel publiek als privaat. Het doel is om na drie jaar een duurzame 
aanpak te hebben gestart die tot structurele innovatie leidt. 

 Op basis van de genoemde roadmaps ontwikkelen de consortia innovatieprojecten die 
gericht zijn op de latere fase van innovaties in het valideren, demonstreren en vermarkten 
van ideeën. Door nieuwe toepassingen daadwerkelijk naar de markt te brengen en in de 
samenleving toe te passen dragen zij bij aan een duurzame en gezonde leefomgeving. 

 
Pijler 3: Dynamische oevers 

 De oevers krijgen een kwaliteitsimpuls doordat de Regio investeert in de kwaliteit, 
bereikbaarheid en beleving van de oevers. Het getijdenpark, het maritiem erfgoed en de 
verbinding met woon-, werk- en recreatieve functies vormen belangrijke dragers van de 
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revitalisatieopgave van de oevers. Buitendijkse ontwikkelingen worden gekoppeld aan het 
karakter van de getijdenrivier en moet een bijdrage leveren aan het versterken van de 
natuurbeleving van de oevers van de rivieren.  

 De verstedelijking aan de oevers is gericht op het creëren van een uniek en gezond woon-, 
leef- en vestigingsklimaat waarbij zoveel mogelijk klimaatbestendig wordt gebouwd met veel 
ruimte voor kwaliteit, bereikbaarheid en beleving van de oevers. Rekening wordt gehouden 
met het weer van straks (buien, droogte, e.d.). 

 Bedrijfsverplaatsingen zodat de juiste bedrijven op de juiste plek komen, waardoor meer 
goederenvervoer over water plaatsvindt, het wegennet wordt ontlast, er ruimte is ontstaan 
voor clustering van bedrijven en voor woningbouw aan de oevers. De Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden (ROM-D) wordt betrokken om 
bedrijfsverplaatsingen mede mogelijk te maken. Er zal worden samengewerkt met 
betrokken gemeenten, het bedrijfsleven en partners zoals het Rijksvastgoedbedrijf. Ook 
voor de bedrijventerreinen en de bedrijfsverplaatsingen zijn duurzaamheid en circulariteit 
uitgangspunt bij nieuwe ontwikkelingen. Verder wordt gestimuleerd dat natte 
bedrijventerreinen zoveel mogelijk worden benut door nat gerelateerde bedrijven, zodat de 
waterwegen optimaal worden benut en zal ook bij de vestiging van logistieke bedrijven 
aandacht worden besteed aan de modal shift. 

 Bij aanpassingen van oeververbindingen kan direct gekeken worden naar kansen voor 
overnachtings-/ligplaatslocaties als daar behoefte aan is binnen de regio Drechtsteden-
Gorinchem. 

 Via de Natuurverkenning Grote Rivieren wordt in kaart gebracht hoe de natuurwaarden van 
de getijdenrivier en haar oevers behouden en ontwikkeld kunnen worden. Rijk en Regio 
werken daarbij samen en leggen de verbinding met de visievorming rond het 
Landschapspark Zuidvleugel en Getijdenpark XL en de planvorming in de regio zoals het 
Groenblauwe Eiland van Dordrecht. De visie en ambitie die uit de Natuurverkenning 
ontstaan, kunnen doorvertaald worden naar een programma en projecten in het kader van 
de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW). 

 Experimenten met vraaggericht vervoer dat, ook in exploitatie, complementair is aan de 
waterbus. Hiermee worden ook de interne verbindingen van de regio verbeterd, in 
combinatie met de e-bike en het stimuleren van een gezonde levensstijl. Ook de 
ontwikkeling van een nieuwe generatie boten (bijvoorbeeld elektrisch varen door Riveer), 
state of the art technologie en schone brandstoffen geven een stimulans aan de ontwikkeling 
van het gebied. Er is een innovatietafel opgericht waarin bedrijven, onderwijs, 
Rijkswaterstaat, Provincie en de Drechtsteden samenwerken om de pilot uit te voeren. 
Nadrukkelijk is hierbij aandacht voor een verdere uitrol van het Waterbusconcept naar de 
daluren om het woon-werkverkeer (tijdelijk) te verschuiven naar het water tijdens 
grootschalige infrastructurele werkzaamheden bij onder andere de N3 en A15 Papendrecht-
Gorinchem in de regio. 

 
 
 
 
 

2. Inzet middelen Regio Envelop voor uitvoering Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem 

Artikel 5 – Uitgangspunten  

 
1. Partijen beogen een gecoördineerde beleidsmatige inzet van hun gezamenlijke financiële 

middelen op basis van de afspraken in deze Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem. De Regio 
geeft met die middelen uitvoering aan de Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem zoals het 
initiëren en/of realiseren van programma's en projecten en andere uitvoeringsactiviteiten, in 
het kader van de ambitie, het doel, de beoogde resultaten en de aanpak van de Regio Deal 
Drechtsteden - Gorinchem zoals bedoeld in artikelen 1 tot en met 4. Op deze wijze zetten 
Partijen zich in om de regionale opgave van de regio Drechtsteden - Gorinchem te realiseren.  

Deel 2  Uitvoering & rapportage  
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2. LNV reserveert maximaal € 22,5 mln. inclusief eventueel verschuldigde BTW vanuit de Regio 
Envelop als rijksbijdrage voor uitvoeringsactiviteiten als bedoeld in het eerste lid volgens de in 
de onderstaande tabel opgenomen onderverdeling: 

 
Uitvoeringsactiviteiten Bedrag 

Pijler Human Capital € 6,2 mln. 
Pijler Toegepaste Innovatie € 4,5 mln. 
Pijler Dynamiek aan de Oevers € 11,5 mln. 
Uitvoeringskosten (VAT) € 0,3 mln. 
Rijksbijdrage totaal maximaal € 22,5 mln. 

 
3. De Regio reserveert minimaal een bedrag van in totaal € 22,5 mln. aan regionale publieke 

cofinanciering voor uitvoeringsactiviteiten als bedoeld in het eerste lid volgens de in de 
onderstaande tabel opgenomen onderverdeling: 
  

Uitvoeringsactiviteiten Bedrag 
Pijler Human Capital € 6,2 mln. 
Pijler Toegepaste Innovatie € 4,5 mln. 
Pijler Dynamiek aan de Oevers € 11,5 mln. 
Uitvoeringskosten (VAT) € 0,3 mln. 
Regionale publieke cofinanciering totaal € 22,5 mln. 

  
4. De verdeling opgenomen in de tabel in het tweede lid geldt als uitgangspunt. Partijen zijn zich 

ervan bewust dat gedurende de looptijd van de Regio Deal omstandigheden en/of prioriteiten 
kunnen wijzigen. Partijen kunnen, na bespreking in het Rijk-Regio-overleg zoals bedoeld in 
artikel 7, eerste lid, een gewijzigde verdeling afspreken. Op deze wijziging van de Regio Deal 
Drechtsteden - Gorinchem is artikel 12, derde lid, van toepassing.  

5. De in het derde lid opgenomen indicatieve verdeling van de regionale publieke cofinanciering 
geeft uitsluitend de intenties weer van de regionale (publieke) partners. Voor zover 
gedurende de looptijd van de Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem deze indicatieve verdeling 
wijzigt kunnen die wijzigingen in afwijking van artikel 12 ter kennisname aan het Rijk-Regio-
overleg worden overgelegd. 

6. De Regio heeft in de Bestuurlijke Overeenkomst Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem de 
onderlinge afspraken tussen de regionale publieke partners vastgelegd over de uitvoering van 
de Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem en de inzet van de middelen daarvoor en de rol van 
de regiokassier daarbij. 

 
Artikel 6 - Regiokassier 

Partijen spreken af dat in het kader van de uitvoeringsactiviteiten van de Regio Deal Drechtsteden 
- Gorinchem de gemeente Dordrecht de rol zal vervullen van regiokassier. De taken en 
verantwoordelijkheden van de regiokassier zijn door de Regio nader omschreven en vastgelegd in 
de Bestuurlijke Overeenkomst Regio Deal. 
 
3. Governance uitvoering Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem 

 
Artikel 7 - Rijk–Regio-overleg 

1. Periodiek treden Partijen in overleg over de onderlinge samenwerking in het kader van deze 
Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem en met andere publieke en/of private 
samenwerkingspartners. Dit Rijk-Regio-overleg zorgt voor de coördinatie van de inzet van 
Partijen in het kader van de uitvoering van Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem, de daarbij 
behorende uitwisseling van informatie en voor het bespreken van de voortgang, inclusief de in 
artikel 8 bedoelde monitoring.  

2. Het Rijk-Regio-overleg vergadert tenminste eenmaal per jaar, in ieder geval in de maand 
september, ten behoeve van de bespreking van de in artikel 8, tweede lid, bedoelde jaarlijkse 
voortgangsrapportage Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem. 

3. Het Rijk-Regio-overleg formuleert en bewaakt de kaders waarbinnen de uitvoering van de 
Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem plaatsvindt.  
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4. Het in het eerste lid bedoelde Rijk-Regio-overleg bestaat uit de vertegenwoordigers:  
a. vanuit de ministeries van het Rijk:  

i. Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit; 
ii. Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties; 
iii. Economische Zaken en Klimaat; 
iv. Infrastructuur en Waterstaat; 
v.  Onderwijs, Cultuur en Wetenschap; 
vi. Sociale Zaken en Werkgelegenheid; 

b. vanuit de Regio:  
i. de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden.  
ii. Gemeente Gorinchem; 
iii Provincie Zuid-Holland;  

5. Het Rijk-Regio-overleg voorziet in zijn eigen werkwijze. Voor de uitvoering van de Regio Deal 
Drechtsteden - Gorinchem maakt het Rijk-Regio overleg hiertoe nadere werkafspraken en legt 
deze vast. LNV voert het secretariaat van het overleg. 

 
4. Monitoring, evaluatie en communicatie Regio Deal  

 
Artikel 8 – Monitoring en evaluatie 

1. Monitoring van de uitvoering van deze Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem als geheel vindt 
plaats op twee niveaus: 
a. op het niveau van de concrete initiatieven en projecten; 
b. op het niveau van de in artikel 3 genoemde beoogde resultaten en beleidsindicatoren.  

2. Op basis van deze monitoring voert de Regio een nulmeting uit, uiterlijk in het voorjaar van 
2021, en stelt de regiokassier éénmaal per jaar een voortgangsrapportage op over het 
daarvoor voorafgaande jaar. Hierin wordt melding gemaakt van: 
a. de voortgang van de uitvoering van deze aan de hand van de in artikel 2 genoemde 

pijlers;  
b. de behaalde resultaten aan de hand van de in artikel 3 genoemde beoogde resultaten;  
c. de voortgang van de uitvoering van deze Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem aan de 

hand van de meerjarige projectenplanning. 
3. De jaarlijkse voortgangsrapportage wordt (in concept) voor 15 juli van ieder jaar overgelegd 

aan het Rijk-Regio-overleg. 
4. De Regio informeert met de jaarlijkse voortgangsrapportage de betrokken provinciale staten, 

gemeenteraden en de Drechtraad. LNV gebruikt de jaarlijkse voortgangsrapportage als input 
voor de periodieke voortgangsrapportage van alle Regio Deals voor de Tweede Kamer van de 
Staten-Generaal.  

5. De Regio evalueert de uitvoering en werking van de Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem 
binnen acht maanden na afronding van deze Regio Deal en maakt daarvan een eindevaluatie 
op conform de in het tweede lid onder a tot en met c genoemde onderdelen. De Regio legt de 
eindevaluatie uiterlijk 1 september 2026 voor aan het Rijk-Regio-overleg. 

6. Ten behoeve van de evaluatie van de Regio Portefeuille voert het Planbureau voor de 
Leefomgeving een lerende evaluatie uit. De Regio neemt hieraan deel.  

7. Ten behoeve van de monitoring van de arrangementen voor besluitvorming, afstemming, 
samenwerking en meer in het algemeen sturing, die nodig zijn voor de uitvoering van de 
Regio Deals op regionaal en op rijksniveau, hebben BZK en LNV een Monitoringstraject 
Governance opgezet. De Regio neemt hieraan deel. 

 
Artikel 9 – Communicatie  

1. Partijen communiceren eensluidend over de Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem. Hiertoe 
wordt gewerkt met een kernboodschap. De kernboodschap is: ‘Met de Regio Deal 
Drechtsteden - Gorinchem geven we een impuls aan de brede welvaart door te investeren in 
mensen: we werken aan goed leven in een maritieme topregio.' 

2. De communicatie over de Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem verloopt primair vanuit de 
regio door de Regio. Het Rijk draagt de kernboodschap ook uit via zijn eigen kanalen.  
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3. Er wordt een gezamenlijk communicatieplan besproken en nader afgesproken door het in 
artikel 7 bedoelde Rijk-Regio-overleg. 

4. De Regio zal bij projecten die deel uitmaken van de uitvoering van de Regio Deal 
Drechtsteden - Gorinchem vragen om in de communicatie over die projecten kenbaar te 
maken dat het project mede mogelijk is gemaakt in het kader van de Regio Deal 
Drechtsteden - Gorinchem.  

 
5. Slotbepalingen 

Artikel 10 - Uitvoering in overeenstemming met Unierecht 

De afspraken van deze Regio Deal worden in overeenstemming met het recht van de Europese 
Unie uitgevoerd in het bijzonder voor zover de afspraken vallen onder de werking van de Europese 
regels met betrekking tot aanbesteding, mededinging, staatssteun en technische normen en 
voorschriften.  
 
Artikel 11 - Gegevenswisseling 

1. De in het kader van (de uitvoering van) deze Regio Deal uitgewisselde dan wel uit te wisselen 
informatie is in beginsel openbaar. Indien een Partij verzoekt om geheimhouding zullen de 
overige Partijen deze informatie in beginsel geheim houden en deze geheel noch gedeeltelijk 
aan enige derde bekendmaken, behoudens voor zover een verplichting tot openbaarmaking 
voortvloeit uit de wet, een rechterlijke uitspraak of deze Regio Deal.  

2. Partijen dragen er zorg voor dat concurrentiegevoelige en/of privacy gevoelige informatie 
uitsluitend wordt gedeeld voor zover dit in overeenstemming is met de relevante 
internationale, Europese en nationale wettelijke kaders. Zij kunnen hiertoe nadere afspraken 
vastleggen.  

 
Artikel 12 - Wijzigingen  

1. Elke Partij kan schriftelijk verzoeken deze Regio Deal te wijzigen. De wijziging behoeft de 
instemming van alle Partijen.  

2. Partijen treden in overleg binnen 6 weken nadat een Partij het verzoek heeft kenbaar 
gemaakt aan het programmateam Regio Portefeuille LNV. Het programmateam Regio 
Portefeuille LNV informeert de overige Partijen over de voorgestelde wijziging en vraagt hen 
om instemming. 

3. Nadat alle Partijen aan het programmateam Regio Portefeuille LNV kenbaar hebben gemaakt 
in te stemmen met het verzoek tot wijziging wordt de wijziging en de verklaringen tot 
instemming als bijlage aan deze Regio Deal gehecht. 

 
Artikel 13 - Opzegging  

1. Elke Partij kan deze Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem met inachtneming van een 
opzegtermijn van 3 maanden schriftelijk opzeggen, indien een zodanige verandering van 
omstandigheden is opgetreden dat deze Regio Deal billijkheidshalve op korte termijn behoort 
te eindigen. De opzegging moet de verandering in omstandigheden vermelden. 

2. Wanneer een Partij deze Regio Deal opzegt, blijft de deal voor de overige Partijen in stand 
voor zover de inhoud en de strekking ervan zich daartegen niet verzetten. 

3. Ingeval van beëindiging van deze Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem krachtens opzegging 
is geen van de Partijen jegens een andere Partij schadeplichtig. 

 
Artikel 14 - Toetreding nieuwe partijen 

1. In overeenstemming met alle Partijen kunnen anderen tijdens de looptijd van de Regio Deal 
Drechtsteden - Gorinchem als nieuwe partijen toetreden tot deze deal.  

2. Het schriftelijke verzoek tot toetreding met daarbij de concrete bijdrage aan de Regio Deal 
Drechtsteden - Gorinchem wordt gericht aan het programmateam Regio Portefeuille LNV. Het 
programmateam informeert Partijen en vraagt hen om instemming. Het programmateam 
maakt daarbij inzichtelijk welke (financiële) consequenties voor Partijen voortvloeien uit de 
toetreding van nieuwe partijen. 

3. Zodra alle Partijen aan het programmateam Regio Portefeuille LNV kenbaar hebben gemaakt 
in te stemmen met het verzoek tot toetreding, ontvangt de toetredende partij de status van 
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Partij van de Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem en gelden voor die partij de voor haar uit 
de deal voortvloeiende rechten en verplichtingen. 

4. Het verzoek tot toetreding en de verklaringen tot instemming worden als bijlagen aan de 
Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem gehecht. 

 
Artikel 15 – Nakoming 

Partijen komen overeen dat de nakoming van de afspraken in de Regio Deal Drechtsteden - 
Gorinchem niet in rechte afdwingbaar is.  
 
Artikel 16 - Counterparts 
De Regio Deal Drechtsteden – Gorinchem kan worden ondertekend door Partijen in verschillende 
exemplaren, die samengevoegd hetzelfde rechtsgevolg hebben alsof deze Regio Deal is 
ondertekend door alle Partijen in één exemplaar. 
 
Artikel 17 – Citeertitel  
Deze Regio Deal kan worden aangehaald als Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem.  
 
Artikel 18 – Inwerkingtreding en looptijd 

Deze Regio Deal treedt in werking met ingang van de dag na ondertekening door alle Partijen en 
eindigt op 1 oktober 2025.  
 
Artikel 19 - Openbaarmaking  

1. Deze Regio Deal zal net als andere Regio Deals openbaar worden gemaakt door publicatie in 
de Staatscourant, waardoor anderen kennis kunnen nemen van de Regio Deals. 

2. LNV rapporteert over de Regio Portefeuille, alsmede de hieruit voortvloeiende Regio Deals 
naar de Tweede Kamer van de Staten-Generaal. 

 
Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend, 
 
 
* Handtekeningenpagina’s (9) volgen* 
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Plaats:  
 
Datum:                     
 
 
 
 
 
 
 
 
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,  
 
Carola Schouten 
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Plaats:  
 
Datum:                     
 
 
 
 
 
 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
 
drs. K.H. Ollongren 
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-17-  
 

Plaats: 
 
Datum:                     
 
 
 
 
 
 
De Minister van Infrastructuur en Waterstaat 
 
drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga 
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Plaats: 
 
Datum:                     
 
 
 
 
 
 
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, 
 
mr. drs. I.K. van Engelshoven 
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-19-  
 

Plaats:  
 
Datum:                     
 
 
 
 
 
 
 
De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat 
 
mr. drs. M.C.G. Keijzer 
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Plaats:  
 
Datum:                     
 
 
 
 
 
 
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 
 
drs. T. van Ark 
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Plaats:  
 
Datum:                     
 
 
 
 
 
 
Het Dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden, 
namens deze: de heer A.J. Flach MSc, vice-voorzitter Drechtstedenbestuur  
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Plaats: 
 
Datum:                     
 
 
 
 
 
 
College van burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem, 
namens deze: mevrouw R.W.J. Melissant-Briene, burgemeester van de gemeente Gorinchem 
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Plaats:  
 
Datum:                     
 
 
 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, 
namens deze: mevrouw A.L. Koning, gedeputeerde 
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VZHG 

 

VZHG BESTUURSVERGADERING 25 JUNI  

Op 25 juni vond een video-vergadering plaats van het VZHG bestuur. Bij 
die gelegenheid heeft VNG directeur Leonard Geluk kennis gemaakt met 
de VZHG bestuursleden.  
Eerder namen drie bestuursleden al deel aan een virtueel gesprek met 
hem over de gevolgen van de coronacrisis. Geluk blikte terug op zijn 
eerste drie maanden als VNG algemeen directeur en blikte vooruit op de 
opdrachten die hij voor zichzelf en de VNG ziet. Een daarvan is te zorgen 
voor betere bestuurlijke verhoudingen tussen gemeenten en het Rijk, die 
het mogelijk moeten maken om meer samen op te trekken. Vanuit het 

VZHG bestuur werden een aantal aandachtspunten aan hem meegegeven. Op de agenda van de reguliere 
vergadering stond het onderwerp - gemeente en corona- en de rol van de VZHG. Het bestuur gaf aan hierbij samen 
met de provincie te willen optrekken. Gedacht wordt aan het gezamenlijk organiseren in het najaar van (regionale) 
bijeenkomsten over het herstelbeleid. Ook werd gesproken over het provinciaal programma   “Beter bestuur”. Dit 
programma beoogt het verbeteren van het onderling functioneren als overheden, de interbestuurlijke verhoudingen 
en de bestuurscultuur. Vooruitgeblikt werd op een virtueel gesprek tussen een GS delegatie en VZHG delegatie op 7 
juli (zie verder in deze nieuwsbrief). Ook een aantal aandachtsgebieden kwamen aan de orde zoals de 
stikstofproblematiek en de Omgevingswet. Dit was de laatste bestuursvergadering voor het zomerreces.  
 

VZHG DELEGATIE IN GESPREK MET LEDEN GS Z UID-HOLLAND  

Op 7 juli jl. vond een virtueel gesprek plaats tussen een VZHG delegatie en leden van Gedeputeerde Staten van Zuid-
Holland, t.w. Jaap Smit, Anne Koning, Floor Vermeulen en Berend Potjer. Gespreksonderwerpen waren:  
- samenwerking  tussen overheden: dit heeft immers betrekking op alle beleidsterreinen en actuele thema’s; 
- gezamenlijke aanpak coronacrisis en herstelbeleid: hoe kunnen wij kennis provinciaal bij elkaar brengen en delen 
met onze achterban; 
- bestuurlijke agenda en programma “Beter bestuur”: het gaat hierbij om de stijl van besturen en de basishouding 
ten opzichte van de diverse opgaven waar gemeenten en provincie voor staan; 
- financiële positie gemeenten en provincie: de provincie ziet dat gemeenten moeite hebben met het dekkend 
maken van de begroting. Die situatie is te herleiden naar het tekorten in het sociaal domein. De coronacrisis heeft de 
bestaande situatie nog verder onder druk gezet. De provincie voert uitgebreide gesprekken met de Zuid-Hollandse 
wethouders financiën en heeft per brief aan het kabinet aandacht gevraagd voor de situatie van gemeenten; 
- actuele dossiers, energie, klimaat en wonen: de financiële positie van gemeenten heeft ook gevolgen voor andere 
dossiers zoals warmtetransitie en de regionale energie strategieën (RES). Er is een urgentie voor het bouwen van 
voldoende woningen in onze provincie. 
 
 
 

 VZHG  NIEUWSBRIEF  2020 – nummer 05 

Deze Nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten.  
Secretariaat: Rivierweg 111, Postbus 70,  2900 AB Capelle aan den IJssel  

Samenstelling: Riet Vrolijk  r.vrolijk@capelleaandenijssel.nl Website: www.vzhg.nl   Twitter: @VZHG 
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VNG  

 

VNG EN CORONA 

Veel informatie over de coronacrisis en maatregelen is te vinden op de VNG website: klik hier. Daar is ook informatie 
te vinden over de bestuurlijke klankbordgroep corona. Aan deze klankbordgroep nemen leden van het VNG-bestuur 
en van andere gemeentelijke netwerken deel, evenals voorzitters van veiligheidsregio’s. De voorzitters van de 
provinciale afdelingen zijn betrokken in de “meedenkgroep”. De klankbordgroep bespreekt wekelijks signalen en 
opvattingen van gemeenten over de kabinetsmaatregelen en de impact van de coronacrisis op gemeenten en hun 
inwoners. De VNG heeft de verwachte gevolgen van de coronacrisis voor gemeenten en vereniging in kaart gebracht 
in een speciale coronamonitor: Lees de coronamonitor en  Lees de bijlage met de verwachte gevolgen per 
beleidsterrein. 
 

VNG EN COT :  GESPREKSAGENDA TRANSITIEFASE CORONACRISIS  

In een speciale gespreksagenda, ontwikkeld door de VNG in samenwerking met 
het COT (Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement), staat een overzicht 
van onderwerpen die in iedere gemeente in meer of mindere mate aan de orde 
(kunnen) zijn. Dit overzicht kan door burgemeesters en wethouders worden 
gebruikt als input voor reflectie. Onderdelen van de gespreksagenda kunnen 
worden benut in het college,  in het gesprek met de gemeenteraad,  in 
portefeuillehouders overleggen, in de intergemeentelijke afstemming of in 
dialoog met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners.  In de 

gespreksagenda staan per thema een aantal kernvragen en verdiepende vragen. De volgende thema’s komen aan de 
orde: 1. Zicht op de opgave, de risico’s en de bestuurlijke principes, 2. De wijze van organiseren & de eigen op- en 
doorstart, 3. Maatschappelijke dialoog & participatie, 4. Kwetsbare groepen en sociale impact, 5. Gebruik van de 
openbare ruimte 6. Toezicht en handhaving, 7. De lokale economie, 8. Het verenigingsleven, 9. Evenementen & 
festiviteiten, 10. Rouw en herdenken en nazorg, 11. Democratisch proces & dialoog met de raad, 12. Financiën. Lees 
meer: Bestuurlijke-gespreksagenda transitiefase Coronacrisis VNG-COT.  
 

VISITATIECOMMISSIE F INANCIËLE BEHEERSBAARHEID SOCIAAL DOMEIN 

Het VNG-bestuur richtte in maart 2019 een Visitatiecommissie Financiële Beheersbaarheid Sociaal Domein op.  
De activiteiten van deze commissie zijn verlengd. Het is dus mogelijk gemeenten alsnog aan te melden voor een 
visitatietraject. Sinds de start van de visitatiecommissie hebben meer dan 70 colleges van B&W een verzoek 
gedaan om gevisiteerd te worden. Op www.vng.nl/visitatiecommissie staat de meest actuele informatie over de 
activiteiten en voortgang van de commissie. Hier treft u o.a. genoemde tussenrapportages aan en informatie over de 
globale werkwijze en wijze van aanmelden. Contact met het secretariaat van de commissie is mogelijk via:  
visitatiecommissieFBSD@VNG.nl. 
 

FINANCIËLE SITUATIE VAN GEMEENTEN 

Voorafgaand aan het algemeen overleg Financiële Verhoudingen op 2 juli jl. heeft de VNG een position paper over 
de financiële zorgen van gemeenten opgesteld. In het paper wordt aangegeven wat de aard van de financiële 
problemen van gemeenten is, de noodzaak om te komen tot structureel gezonde gemeenten, de zich ophopende 
maatschappelijke problemen en wat de bijkomende effecten van de coronacrisis zijn. Daarnaast wordt ingegaan op 
de tekorten in het sociaal domein, de opschalingskorting en de herijking van het Gemeentefonds. Lees meer: 
Position Paper voor het AO Financiële Verhoudingen 2 juli 2020.  In aanloop naar dit AO heeft  de VNG aan 
gemeenten gevraagd  om brieven te sturen aan de ministers van BZK en Financiën. Dit verzoek is door de VZHG 
verzonden naar alle gemeentesecretarissen in Zuid-Holland met het verzoek  colleges hierop attent te maken. Vanuit 
Zuid-Hollandse gemeenten zijn een aantal van dergelijke brieven verzonden om aandacht te vragen voor de slechte 
financiële situatie van gemeenten. Voorafgaand aan het debat in de Kamer heeft de VNG de leden van de vaste 
Kamercommissie de verzameling van deze (280) brieven in boekvorm aangeboden. Er is ook gevraagd om korte 
videoboodschappen op te nemen. In de 15e ledennieuwsbrief over de coronacrisis staat een terugblik op het 
Kamerdebat. Vooruitlopend op onderzoeken Jeugd, Wmo en het abonnementstarief wil de minister echter niet 
eerder budget vrijmaken. Ook voor het bevriezen of afschaffen van de opschalingskorting is nu geen steun. Lees 
meer: Ledennieuwsbrief Corona nummer 15 .  

Onderwerp: Vaststellen lijst ingekomen stukken

34/260

https://vng.nl/rubrieken/coronavirus-covid-19?utm_medium=email
https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/vng-coronamonitor_.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/200520_coronamonitor_bijlage_1.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-05/200520_coronamonitor_bijlage_1.pdf
https://cot.nl/pdf/covid-19/Bestuurlijke-gespreksagenda-transitiefase-Coronacrisis-VNG-COT.pdf
http://www.vng.nl/visitatiecommissie
mailto:visitatiecommissieFBSD@VNG.nl
https://vng.nl/sites/default/files/2020-06/2020-06-vng-position-paper-voor-het-ao-financiele-verhoudingen-defdef_0.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-07/20200706_ledennieuwsbrief-coronacrisis-nr-15.pdf


 

 

3 

 

UITVRAAG FINANCIELE CONSEQUENTIES 

Op 1 juli zijn per email twee uitvragen door de VNG uitgezet die belangrijk zijn om inzicht te krijgen in de financiële 
gevolgen van twee onderwerpen: (1) het onderzoek naar de financiële consequenties van het coronavirus voor 
gemeenten (looptijd t/m 6 juli)  en (2) het onderzoek naar de uitvoeringslasten van het klimaatakkoord (looptijd t/m 
22 juli). Lees meer: www.formdesk.com/aef/kosten_klimaatakkoord_gemeente .  
 

POSITION PAPER LEVEN LANG ONTWIKKELEN  

De VNG heeft het Rijk opgeroepen te zorgen voor een samenhangende aanpak op het gebied van scholing en een 
leven lang ontwikkelen. De VNG verwoordt de belangrijkste speerpunten in een position paper. Om tot een echte 
doorbraak te komen, zou het Rijk volgens de VNG een regierol moeten pakken om regio’s en sectoren optimaal te 
faciliteren in het op gang brengen van leven lang ontwikkelen en het stimuleren van een leercultuur in Nederland. 
De wereld van re-integratie en activering moet volgens de VNG beter en structureel in verbinding worden gebracht 
met de wereld van het onderwijs en van werkgevers. Lees meer: VNG-positon paper: Leven lang ontwikkelen.  
 

OMGEVINGSWET 

De VNG staat achter de nieuwe datum voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2022.  
Vanuit de VNG wordt een aangepaste roadmap voor gemeenten voorbereid. Gemeenten hebben tot 2024 voor het 
vaststellen van de omgevingsvisie en tot 2029 voor het vaststellen van het omgevingsplan. De minister heeft nog 
geen uitspraak gedaan over de consequenties van uitstel voor deze transitietermijnen. Lees meer: Kamerbrief over 
inwerkingtreding Omgevingswet met Gezamenlijke verklaring Rijk en koepels - 20 mei. De nieuwste VNG 
ledenbrief over de Omgevingswet beschrijft hoe de nieuwe inwerkingtredingsdatum tot stand is gekomen en wat de 
gevolgen van die datum zijn voor gemeenten. Lees meer: VNG ledenbrief Omgevingswet - juli 2020.  
 

STIKSTOFPROBLEMATIEK   

De VNG heeft eind mei zorgen geuit over de voorgestelde maatregelen van het kabinet voor een structurele 
stikstofaanpak. Een van de vraagtekens bij het pakket is of dit de oplossing biedt voor het landelijk woningtekort. 
De Kamerbrief van het kabinet maakt ruimtelijke effecten volgens de VNG niet inzichtelijk. Naar aanleiding van het 
rapport Remkes “ Niet alles kan overal” laat de VNG weten dat stikstofregels geen belemmering mogen zijn voor 
economisch herstel na de coronacrisis. Uitstel van maatregelen heeft grote gevolgen voor werkgelegenheid en 
woningbouw. Ook de krapte op de woningmarkt vraagt volgens de VNG nu om ruimte om te bouwen. Lees meer:  
VNG inbreng debat stikstofproblematiek 16 juni.  
 

DIGITALE AGENDA GEMEENTEN 2024  

De Digitale Agenda Gemeenten 2024 is de opvolger van de eerste Digitale Agenda (2015-2020) en vormt de invulling 
van de meerjarige VNG Verenigingsagenda voor de opgave 'Informatiesamenleving'. De Digitale Agenda ordent 
thema’s, onderwerpen en vraagstukken die spelen in de informatiesamenleving. De agenda geeft in hoofdstuk twee  
een beeld van de ontwikkelingen in de samenleving en bij medeoverheden. Hoofdstuk drie blikt terug op de vorige 
digitale agenda en de ontwikkelingen bij gemeenten zelf. In hoofdstuk vier staan drie doelstellingen voor de lokale 
overheid en de informatiesamenleving in de komende jaren: 1. Mogelijk maken (de basis op orde); 2. Kansen 
benutten (in beleidsdomeinen van de overheid en in de economie); 3. Duiden en reflecteren (van waarden en 
innovatie in de informatiesamenleving). Lees meer: Digitale Agenda Gemeenten 2024. 
 

TERUGBLIK (VIDEO) VERGADERINGEN VNG BESTUUR EN COMMISSIES  

Vergadering VNG bestuur op 28 mei:    voor een terugblik kijk hier  
Vergadering College van Arbeidszaken op 13 mei:  voor een terugblik kijk hier   
Vergadering commissie EKEM op 28 mei:   voor een terugblik kijk hier   
Vergadering commissie RWM op 5 juni:   voor een terugblik kijk hier  
Vergadering College voor Arbeidszaken 1 juli:   voor een terugblik kijk hier 
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PROVINCIE ZUID-HOLLAND 

 

PROVINCIE ZUID-HOLLAND VRAAGT KABINET STRUCTUREEL MEER GELD VOOR GEMEENTEN 

De provincie wil de grenzen van de wet opzoeken bij het beoordelen van de financiën van gemeenten als het rijk hen 
niet structureel meer geld geeft. Gedeputeerde Staten is opgelucht met de belofte van het kabinet om gemeenten 
incidenteel te compenseren voor de gevolgen van de coronacrisis, maar stelt dat structureel meer geld nodig is om 
het voortbestaan van belangrijke voorzieningen te garanderen. Gedeputeerde Staten verwachten dat gemeenten 
buiten hun schuld om hun financiële huishoudboekje voor volgend jaar alleen op orde kunnen brengen door fors te 
bezuinigen. Op 25 juni jl. stuurde de provincie een brief hierover aan het kabinet. Klik hier voor meer informatie.  
 

BASIS SUBSIDIE CULTUUR 

Het advies van de Raad voor Cultuur aan minister van Engelshoven voor de basissubsidie (BIS 2021-2024) aan Zuid-
Hollandse culturele instellingen is volgens de provincie uit balans. In een brandbrief van de provincie wordt gepleit 
voor een eerlijkere verdeling van gelden en meer financiële hulp van het Rijk. De minister besluit uiterlijk op 
Prinsjesdag (15 september) welke instellingen subsidie krijgen. De Raad heeft slechts 41 procent van de aanvragen in 
Zuid-Holland een positief advies gegeven. Klik hier voor meer informatie.  
 

BETAALBARE WONINGEN IN ZUID-HOLLAND 

in opdracht van de ministeries van BZK, EZK en Financiën, Aedes en naar aanleiding van een motie van de Tweede 
Kamer is onderzoek gedaan naar de investeringscapaciteit van woningcorporaties. De woningcorporaties komen in 
de regio Haaglanden, Midden-Holland en Rotterdam €10 miljard te kort. De totale opgave voor woningcorporaties 
bedraagt €25 miljard, de grootste opgave van alle regio’s in Nederland. Dit betekent dat 40% van de opgave niet 
gerealiseerd kan worden. Kijk hier voor meer informatie. 
 

OVERIGE ONDERWERPEN  

 

DIGITALE BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING. 

Op 8 april jl. werd de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming ondertekend. Op 1 
september 2020 vervalt de wet in principe. Medio mei kwam de tussenrapportage beschikbaar 
van de evaluatiecommissie. Sinds de invoering van de Tijdelijke wet heeft 88% van de 
gemeenteraden digitaal vergaderd. De commissie concludeerde o.a. dat (op enkele incidenten 
na) de meeste vergaderingen zonder grote problemen verliepen en in het algemeen de 
noodzakelijke besluiten op een adequate en geldige wijze zijn genomen. Lees meer: Eerste 

tussenrapportage Evaluatiecommissie.  Op de site van Democratie in Actie zijn diverse handreikingen te vinden, 
adviezen en  voorbeelden en webinars over digitaal vergaderen en digitale besluitvorming en participatie. Lees 
meer: Democratie in Actie .  
 

MANIFEST BURGEMEESTERS “KOM OP VOOR KWETSBARE GEBIEDEN”  

De burgemeesters van vijftien grote steden, waaronder die van Rotterdam, Den Haag en Schiedam, willen dat er 
meer geld komt om bewoners van kwetsbare wijken te helpen. De ondertekenaars van een manifest dat het kabinet 
oproept tot actie, maken zich grote zorgen over de gevolgen van de coronacrisis in hun gemeente. Dat doen zij aan 
de hand van vijf opgaven die in alle steden spelen en die nauw met elkaar verbonden zijn: onderwijsachterstanden, 
snelle toeleiding naar werk, schuldhulpverlening, extra inzet voor kinderen en jongeren en ondermijning en 
leefbaarheid. Lees meer: Kom op voor de meest kwetsbare gebieden . Deze steden nemen deel aan het programma 
“Leefbaarheid en veiligheid”. Dit is een interbestuurlijk programma met het oog op de verbetering van de 
leefbaarheid en veiligheid in de gebieden waar deze het meest onder druk staan. Kijk hier voor meer informatie.  
 

HERIJKING GEMEENTEFONDS  
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Begin juni heeft BZK de rapporten gepubliceerd van de onderzoeken om te komen tot een 
herijking van het gemeentefonds. Voor het sociaal domein (uitgevoerd door AEF) gaat het om 
de eindrapportages. Voor het klassieke domein (uitgevoerd door Cebeon) gaat het om een 
tussenrapport. Lees de rapporten van het herijkingsonderzoek gemeentefonds. Begin 2020 
hebben de fondsbeheerders op basis van bovengenoemde resultaten besloten tot uitstel van 
de nieuwe verdeling van het gemeentefonds tot 2022. Op 2 juni jl. heeft de minister van BZK 
aan de Tweede Kamer de tussenrapporten over de herijking van het gemeentefonds 

aangeboden. Het betreft de herijking van de verdeelmodellen klassieke taken (Bestuur en ondersteuning, veiligheid, 
Infrastructuur en milieu, onderwijs, sport, cultuur en recreatie) en eigen inkomsten van de gemeenten en de 
herijking van de verdeling van de sociaal domein taken. In beide domeinen heeft de minister opdracht gegeven tot 
aanvullend onderzoek. In het rapport over het sociaal domein hebben de onderzoekers op gemeentegroep niveau 
aangegeven wat de herverdeeleffecten zijn. Lees meer: Stand van zaken aanvullende onderzoeken herijking 
verdeling gemeentefonds. Uiterlijk voor het einde van dit jaar informeert BZK de Tweede Kamer over de voorstellen 
voor de nieuwe verdeling. Gemeenten worden uiterlijk in de decembercirculaire 2020 over de uitkomsten 
geïnformeerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 U ontvangt de VZHG Nieuwsbrief  als lid van de Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten, als 

netwerkpartner of omdat u zich hiervoor heeft aangemeld. Uw gegevens worden uitsluitend 
gebruikt voor het verzenden van deze Nieuwsbrief en zullen niet aan derden worden verstrekt. 
Aanmelden of afmelden, of het wijzigen van gegevens, graag doorgeven via: 
r.vrolijk@capelleaandenijssel.nl .  
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Team Deal (vlnr): René Beute, Bianca Visser, Leandra Gouw, Martin Bloem, Brigitte Warnaar, Joost Weeda, Marit van 

Heugten en Menno Bijnagte. 

Miljoenenimpuls voor oevers, onderwijs, arbeidsmarkt en innovatie. Goodman start de bouw van 

een groot distributiecentrum. Trelleborg Antivibration verhuist naar een nieuw pand in de regio. 

CEO's blijven investeren in innovatie. Brandweeropleider H2K breidt uit naar Dordrecht en 

Papendrecht en Zwijndrecht steunen ondernemers. 

  
ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD 
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Projecten Regio Deal bekend gemaakt 

De Regio Deal Drechtsteden - Gorinchem brengt binnen vijf jaar een omslag. Het gebied wordt 

minder gevoelig voor crises.  Begin februari werd aangekondigd dat het Rijk 22,5 miljoen 

beschikbaar stelt voor deze ambitie. Inmiddels is bekend naar welke projecten de miljoenen 

gaan: dynamische oevers (11,8 mln), innovatie (4,5 mln) en human capital (6,2 mln). 

Drechtsteden, Gorinchem en Provincie Zuid-Holland verdubbelen dit bedrag.   

 
  
INVESTMENT 

 

Goodman start bouw in Alblasserdam 

Australische vastgoedontwikkelaar Goodman start deze zomer met de bouw van een 66.000 m² 

groot distributiecentrum. De nieuwbouw verrijst vlak naast de BCTN containerterminal in 

Alblasserdam. Dit snelgroeiend containertransferium staat in directe verbinding met de haven van 

Rotterdam. Een succesvolle samenwerking tussen Goodman, Deal Drecht Cities en de gemeente 

Meer informatie 
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Alblasserdam, met als belangrijke pluspunten werkgelegenheid, duurzaamheid en versterking van 

de logistiek-maritieme regiofunctie. 

 
  
INVESTMENT 

 

Trelleborg verhuist binnen Dordrecht 

Trelleborg Antivibration Solutions Netherlands B.V. huurt vanaf april een prachtig bedrijfspand in 

Dordrecht. Trelleborg is reeds gevestigd op Dordtse Kil II en verhuist naar Dordtse Kil III. Het 

bedrijf is gespecialiseerd in isolatie en dempingsoplossingen in verschillende industrieën, 

waaronder marine equipment en building.    

 
  
REGIO  

 

  

  

  

  

 

Meer informatie 

Meer informatie 
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Thema MKB Dag Dordrecht 2020 

bekend 

Op vrijdag 20 november vindt de tweede MKB 

Dag Dordrecht plaats voor alle ondernemers in 

Dordrecht. Een interessante dag vol inspirerende 

sprekers, uitdagende workshops en vele 

netwerkmogelijkheden. Ieder jaar wordt een 

thema gekozen. Ondernemers en wethouder 

Maarten Burggraaf maken het thema van dit jaar 

bekend via bovenstaande video.   

 
  

Van den Herik verzet kuubs voor 

optimalisatie  

spaarbekken  

Spaarbekken De Gijster in de Brabantse 

Biesbosch is geoptimaliseerd. Dit om de hoge 

waterkwaliteit en extra leveringszekerheid te 

kunnen blijven bieden. Eind juni hebben Evides 

Waterbedrijf en waterbouwer Van den Herik het 

werk afgerond. Er is 1,9 miljoen kuub grond 

‘verzet’, waarmee het bekken voor drinkwater is 

hersteld conform het oorspronkelijke ontwerp. 

  

 
  
ECONOMIC DEVELOPMENT BOARD 

 

Top bedrijven: 'Wij blijven investeren in innovatie' 

Dat was de conclusie van een regionale bijeenkomst waarbij CEO's en top managers zich bogen 

over de gevolgen van de Corona crisis. Naast 15 bedrijven waren onderwijs en overheid 

vertegenwoordigd. Sjoerd Vollebregt, voorzitter EDB: 'We zien dat veel bedrijven de noodzaak 

hebben te focussen op de core business, terwijl in deze periode juist het fundament voor een sterk 

in beweging zijnde wereld moet worden gelegd. Nu meer investeren in innovatie en sociale 

vernieuwing geeft de vruchtbare bodem voor onze maatschappelijke welvaart.' 

 
  

Meer informatie 

Meer informatie 

Meer informatie 
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INVESTMENT 

 

Schiedamse brandweeropleider groeit verder in Dordrecht 

Brandweeropleider H2K uit Schiedam breidt uit met een opleidingslocatie in Dordrecht. ROM-D en 

H2K bereikten een akkoord over de aanschaf van een kavel op bedrijventerrein Dordtse Kill III. 

Met begeleiding van Ooms Makelaars. Op het terrein komt een lesgebouw en een oefenplaats met 

objecten voor industriebrand en gebouwbrand. De bouw gaat deze zomer van start, de 

ingebruikname is in maart 2021. 

 
  
REGIO  

 
Fotograaf: Cees van der Wal 

Energieregio Drechtsteden 

maakt doelen bekend in RES 

De concept-Regionale Energiestrategie (RES) is 

af. De RES beschrijft o.a. hoe de regio duurzame 

  

  

  

 

Project Green Engine 

Technology van start met 

subsidie 

De publiek-private samenwerking Green Engine 

Technology ontvangt 700.000 

Meer informatie 
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energie gaat opwekken en hoe de energie-

infrastructuur vorm krijgt. Het plan is opgesteld 

door de Drechtsteden gemeenten, 

waterschappen Hollandse Delta en 

Rivierenland, Provincie Zuid-Holland en partners. 

Met het document doet Energieregio 

Drechtsteden een bod op welk deel van het 

nationale doel zij op zich gaat nemen. De ambitie 

is om voor 2030 minimaal 12.000 woningen 

aardgasvrij te maken en aan te sluiten op het 

warmtenet. Ook onderzoekt de regio op welke 

plekken duurzame energie opgewekt kan 

worden.  

 

 

Gemeente Zwijndrecht lanceert 

Digitale Winkelstraat  

ZO Zwijndrecht is een nieuw platform om lokale 

ondernemers een hart onder de riem te steken. 

Het doel? Veel publiek naar deze lokale, digitale 

etalages en de ondernemers brengen. Lekker uit 

eten? Of liever iets thuis laten bezorgen? Een 

nieuwe outfit nodig? Het terras op? Uw huis 

opnieuw inrichten? Of gewoon een bosje 

bloemen? Op www.zozwijndrecht.nl winkelt u 

mee.  

 

euro subsidie vanuit het Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. 

Wereldwijd zijn motorenleveranciers bezig met 

alternatieve brandstoffen. Deze nieuwe 

technologieën vragen om specifieke 

competenties van personeel op het gebied van 

Green Engine Technology, Mechatronica en 

Elektronica. Daarom ontwikkelde het Da Vinci 

College samen met partners uit het onderwijs, 

brancheorganisaties en 22 bedrijven dit 

projectplan. Met de steun vanuit OCW kan het 

project nu van start. 

 

  

 

  

Gemeente Papendrecht zet 

bedrijfsleven in de spotlights 

Gemeente Papendrecht steunt lokale bedrijven 

tijdens de huidige crisis door hen in de spotlight 

te zetten. ‘Onze ondernemingen zijn divers, 

maken mooie producten en dragen bij aan het 

profiel van Papendrecht', aldus wethouder Pieter 

Paans. Met de campagne Papendrecht Verrast in 

Business wordt het innovatieve 

ondernemersklimaat zichtbaar en worden 

onderlinge verbindingen gestimuleerd.    

 

  
EVENTS  

  

Meer informatie 

Meer informatie 

Meer informatie 

Meer informatie 
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ZIE2020 Dordrecht 

15 september 2020 

 

 

  

Offshore Energy Amsterdam 27, 

28 & 29 oktober 2020 

 
  
ROTTERDAM MARITIME CAPITAL 

  

 

  

Check out Rotterdam Maritime Capital's 

interactive map 

 

  

 
Six more portlofts arrived in Rotterdam's 

Nassauhaven 

 
  

  

BEURZEN 

 
Posidonia 2020 

 

  

 
SMM Hamburg 2021 

 

  

  

 
  

Hannover Messe 2021 

  

 
  

Meer informatie Meer informatie 

More information More information 

Meer informatie Meer informatie Meer informatie 

Onderwerp: Vaststellen lijst ingekomen stukken

44/260

https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-tt/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-tt/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-th/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-th/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-il/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-il/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-ir/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-it/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-ih/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-dl/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-dl/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-dt/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-dt/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-dd/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-dd/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-tj/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-ti/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-td/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-tk/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-tu/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-iy/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-ij/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-ii/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-id/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-ik/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-iu/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-dy/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-dj/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-dk/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-ti/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-ti/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-tk/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-tk/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-iy/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-iy/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-ii/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-ii/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-ik/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-ik/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-dy/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-dy/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-dk/
https://campagne.quem.nl/t/j-l-qhlkudy-yhtrutjyld-dk/


 

Folder 'Setting up 

your Business in the 

Drecht Cities' 

Download our folder ‘Setting up 

your business in the Drecht Cities’. 

Deal developed a quick and easy 

guide for companies interested in 

relocating to the Drecht Cities.  It 

is our pleasure to welcome you in 

the Drecht Cities. 

 

 

Drecht Cities Map 

  

Download our Drecht Cities Map 

with an overview of all the 

locations. If you would like to 

know more about the Drecht Cities 

and available locations, please 

contact us. It is our pleasure to 

welcome you in the Drecht Cities. 

  

 

 

Business Agenda 

Rotterdam 

  

Business Agenda Rotterdam is 

live! In order to give the port 

business community a better 

insight into the activities that are 

being organised, a number of the 

maritime network partners have 

developed a joint port agenda. 

 

  

 

 

 

 
  

  

  

  

More 

information 
More 

information 

More 

information 

Ook nieuws? Tip onze redactie! Sign up 
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Invest in 
the Drecht 
Cities  
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Deal Drecht Cities 

Noordeinde 109b - 3341 LW Hendrik-Ido-Ambacht 

+31 78 3032 032 - info@dealdrechtcities.nl 

U ontvangt dit bericht omdat uw e-mailadres geregistreerd staat bij Deal 

Drecht Cities. Indien gewenst kunt u uw voorkeuren wijzigen of zich 

afmelden via de onderstaande links. 

   

  Doorsturen   

Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven  
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In verband met de 1,5 metermaatregel, passen er 
maximaal 70 personen in de zaal, snel inschrijven dus want vol is vol.

Ook is er de mogelijkheid om thuis via livestream (Notubiz) mee te kijken.

#INVESTERENINMENSEN

AAN:

LOCATIE: DE LOCKHORST, SPORTLAAN 1, SLIEDRECHT

DATUM:

ALLE RAADSLEDEN 
VAN DE ZEVEN DRECHTSTEDENGEMEENTEN

1 SEPTEMBER, AANVANG 19.00 UUR

AANMELDEN VIA:  GROEIAGENDA@DORDRECHT.NL

DRECHTSTEDEN
- GORINCHEM
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Managementsamenvatting 

 
Aanleiding en opdracht 
De financiën in het sociaal domein staan landelijk en ook in de Drechtsteden in de 

schijnwerpers. Daar zijn meerdere oorzaken voor aan te wijzen. 

Allereerst zijn er aanzienlijke wijzigingen in de financiering van het sociaal domein. Waar 

vóór 2015 het rijksbudget leidend kon zijn voor de door gemeenten aan GRD/SDD 

gedelegeerde taken, zijn de middelen voor nieuwe, gedecentraliseerde taken steeds minder 

toebedeeld aan onderdelen. Het logisch gevolg daarvan is dat de (financiële) sturing tussen 

gemeenten en GRD/SDD ook wijzigt. 

Daarnaast is door de decentralisaties en door een stijgende vraag in het sociaal domein de 

omvang van het sociaal domein gegroeid tot meer dan 50% van de gemeentelijke begroting. 

Dat maakt de behoefte bij gemeenten om ook het sociaal domein te betrekken bij lokale, 

integrale afwegingen nog groter dan die al was. 

Tenslotte is er een regionale visie vastgesteld waarin de inwonersvraag centraal staat, of dat 

nu vanuit lokaal, meervoudig lokaal of regionaal niveau wordt bekeken. Dat vraagt om 

innovatie en een transformatie die het hele sociaal domein raakt en die direct gerelateerd is 

aan de financierbaarheid en aan gezamenlijke politieke keuzes. Bij een nieuwe regionale 

visie hoort dan ook een nieuw financieel kader. 

 

In reactie op een amendement van 1 oktober 2019 in de Drechtraad heeft het 

Drechtstedenbestuur een procesvoorstel uitgewerkt. Onderdeel daarvan is een spoor om te 

komen “tot een financieel kader van en voor gemeenten, waarin duidelijkheid wordt geboden 
over de regionale financiële situatie en het meerjarenperspectief binnen het sociale domein 
en over de werking en ontwikkeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds”. 

 
Proces 
In de bestuursopdracht is beschreven dat “een zorgvuldig proces noodzakelijk is om met 
elkaar een goede balans te vinden (…). Het gaat ook om de verhouding tussen het lokale en 
regionale sociaal domein, de wens om eigen keuzes te kunnen maken en de impact daarvan 
op de financiële solidariteit. Daarbij kunnen voor de korte termijn oplossingen worden 
voorgelegd en zijn er zaken die om een structureler onderzoek vragen.” 
Om die reden is vanaf eind 2019 maandelijks constructief en intensief overleg gevoerd met 

alle wethouders financiën en vanaf maart 2020 met alle wethouders sociaal en financiën, 

waarbij informatie uit interviews en tussenresultaten steeds ter toetsing zijn voorgelegd. Ook 

het RCO en het netwerk MT Sociaal zijn diverse malen betrokken bij de totstandkoming van 

dit resultaat, dat voortborduurt op de uitkomsten van Taskforce 1. De inzet van alle 

betrokkenen maakt dat dit gezamenlijk eindrapport er – ondanks de corona-crisis – nu 

conform het eerder aan de Drechtraad aangeboden procesvoorstel ligt. 
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Het nieuwe financieel kader, de werkwijze met jaarlijkse ‘inhoudelijke uitgangspunten’ en de 

introductie van een financiële monitor zijn de “korte termijn resultaten”. De aanpassing van 

de kostenverdeelsleutels vraagt om “een structureler onderzoek”. 

 

Context 
Het financieel kader sociaal domein is tot stand gekomen in een complexe bestuurlijke 

context waarin o.a. college-conferenties worden gehouden over toekomstbestendige 

samenwerking. Het financieel kader is na afstemming met het portefeuillehoudersoverleg 

opgesteld op basis van de bestaande situatie (medio 2020). Wijzigingen in de politiek-

bestuurlijke vormgeving, de governance en/of de dienstverlening kunnen leiden tot 

aanpassingen in het nu voorgestelde kader en de bijbehorende instrumenten. 

 

Resultaten 
Het nieuwe financieel kader leidt tot drie belangrijke veranderingen voor gemeenten: 

1. een jaarlijkse uitgangspuntennotitie GRD/SDD 

2. een financiële monitor sociaal domein Drechtsteden en 

3. een set van nieuwe uitgangspunten voor de begroting. 

 

Het hoofddoel daarvan is om gemeenten meer invloed en grip te geven aan de voorkant van 

het proces. 
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1. Verbinden: jaarlijkse uitgangspuntennotitie 
Om de verbinding tussen het lokale en regionale niveau in het sociale domein te versterken, 

gaan gemeenten en GRD/SDD gezamenlijk jaarlijks een uitgangspuntennotitie opstellen 

voor de eerstvolgende (meerjarige) planperiode. Dit gebeurt direct aansluitend op het 

gemeentelijke begrotingsproces: in de periode november t/m januari. 

In deze uitgangspuntennotitie worden de volgende onderdelen beschreven: 

- het verwachte gebruik per gemeente van gezamenlijke diensten en de geplande afname 

van regionale  standaarddiensten, 

- de behoefte aan lokale maatwerkdiensten, direct gerelateerd aan het lokale sociaal 

beleid en 

- de in te zetten capaciteit op innovatie, primair gedreven vanuit de regionale visie 

“Iedereen een zelfstandig en volwaardig bestaan”. 

 

Na vaststelling van deze uitgangspuntennotitie in het DSB stelt GRD/SDD de begroting op 

vanuit het principe “realistisch ramen”. Als de begroting niet aansluit op de vanuit gemeenten 

beschikbare middelen, kan worden bijgestuurd op basis van de door gemeenten met 

GRD/SDD zelf beschreven opgaven en volumes in de uitgangspuntennotitie. Dat geldt ook 

als op een later moment bijstelling noodzakelijk blijkt. Gemeenten krijgen daarmee meer 

mogelijkheden tot integrale afweging op de gemeentelijke begroting. 

 

In onderstaande figuur  is de uitgangspuntennotitie weergegeven in relatie tot de reguliere 

planning- en control-cyclus van GRD/SDD en gemeenten.  

 

 
 
  

Onderwerp: Vaststellen lijst ingekomen stukken

92/260



 

 

7 

 

 

2. Inzicht krijgen: financiële monitor sociaal domein 
Gemeenten krijgen in de financiële monitor inzicht in de totale kosten van het Sociaal 

domein, zowel op gemeentelijk als op regionaal niveau. Daarin is in één overzicht te zien 

hoe de inkomsten zich verhouden tot de uitgaven in de gemeenten en bij alle relevante 

gemeenschappelijke regelingen: GRD/SDD, DG&J en Drechtwerk. Ook de inkomsten en 

uitgaven van Beschermd wonen (via centrumgemeente Dordrecht) worden weergegeven. 

 

Na het opstellen van de begroting 

hebben individuele gemeenten met de 

monitor een instrument in handen om 

lokaal de integrale afweging te kunnen 

maken. 

 

Omdat de monitor voor alle individuele 

gemeenten beschikbaar is, komt er ook 

relevant vergelijkingsmateriaal 

beschikbaar om van elkaar te leren, het 

zogenaamde “benchlearning”. 

 

Voor inzicht in en sturing op het totale 

sociale domein is het ook relevant te 

weten aan welke onderdelen de 

meeste middelen worden uitgegeven. 

Dat is in een apart overzicht 

weergegeven. De nadere uitwerking 

hiervan is opgenomen in het 

hoofdrapport en in bijlage 1. 

 

Tenslotte kan met behulp van de 

financiële monitor sociaal domein het 

overzicht worden gehouden, ook als 

budgetten door innovatie en 

transformatie “ontschot” worden, zelfs 

over organisatiegrenzen heen. 

 

 
  

Voorbeeld 

 

In onderstaand voorbeeld is een deel van 

de monitor weergegeven voor de 

realisatie 2018, waarbij de inkomsten per 

domein (rij, horizontaal) op 100% zijn 

gesteld. 

 

 

 

Direct afleesbaar is dat op regionaal 

niveau in 2018 de inkomsten en uitgaven 

van gemeenten op het gebied van 

Inkomensregelingen vrijwel in evenwicht 

waren (94% + 6%) , terwijl er op 

Participatie 24% meer wordt uitgegeven 

dan ontvangen (bijna € 11 mln), door 

kosten bij GRD/SDD en door de 

financiering van het exploitatietekort bij 

Drechtwerk. 

 

via SDD / DG&J / 
Drechtwerk

lokaal

via centrum-
gemeente 

(Beschermd 
wonen)

Inkomsten minus uitgaven

Inkomensregelingen 94% 6% - -197.258€            

47%

78%
Participatie 0% - -10.923.479€      

Onderwerp: Vaststellen lijst ingekomen stukken

93/260



 

 

8 

 

 

3. Grip krijgen: financieel kader 
Het nieuwe financieel kader voorziet in een aantal belangrijke uitgangspunten: 

- Scope: 

het financieel kader beperkt zich tot de GRD/SDD. Dat geldt voor deze uitgangspunten, 

maar ook voor de jaarlijkse uitgangspuntennotitie. Wel verdient het aanbeveling om met 

DG&J en Drechtwerk afspraken te maken over een parallel proces om de bestuurlijke 

grip op het sociaal domein te verhogen. 

De financiële monitor bestrijkt wel het gehele sociale domein. 

- Transparantie 

De begroting, bestuursrapportages en jaarrekening worden zo transparant mogelijk 

opgesteld. Kosten worden zoveel als mogelijk in relatie gebracht tot beleidsopgaven en 

volumes per dienst, zoals die in de uitgangspuntennotitie zijn geïnventariseerd bij 

gemeenten. Door deze rechtstreekse koppeling is het mogelijk om zowel bij het 

vaststellen van de begroting als op latere momenten (bijv. na verschijning van de 

meicirculaire) te sturen en bij te stellen op basis van vooraf benoemde beleidskeuzes. 

- Efficiency en effectiviteit 

In de begrotingscyclus komt de 

focus volledig op effectiviteit te 

liggen. Dat betekent dat het 

gesprek over de omvang van de 

begroting gevoerd wordt op 

basis van (keuzes in) het beleid. 

Het gesprek over de efficiency 

van de organisatie vindt op andere momenten plaats, bijv. aan de hand van een 

benchmark. 

- Innovatie 

Onder innovatie verstaan we de ontwikkeling van nieuwe diensten en processen of het 

toepassen van nieuwe technologie in bestaande diensten en processen. De kosten voor 

generieke innovatie worden over alle gemeenten verdeeld. Deze kosten zijn onderdeel 

van de reguliere exploitatiebegroting; er worden hiervoor geen reserves gevormd. 

Als innovatie op initiatief van één of enkele gemeente(n) wordt opgestart, worden de 

ontwikkelkosten door de betreffende gemeenten gedragen. Als andere gemeenten later 

ook van deze innovaties gebruik gaan maken, betalen zij een innovatie-opslag die 

minimaal gelijk is aan de kosten die zij anders aan de “voorkant” zouden hebben 

bijgedragen. 

- Financiële begrenzing 

Er wordt reëel geraamd op basis van met gemeenten afgestemde volumes en 

beleidsopgaven. Betaalbaarheid is een integraal vraagstuk van gemeenten: de 

confrontatie van uitgaven en inkomsten wordt in beeld gebracht met behulp van de 

financiële monitor. 
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Kostenverdeling 
De verdeling van de kosten van GRD/SDD is sterk gedifferentieerd. Historisch is dit goed 

verklaarbaar, maar de huidige verdeling is daardoor niet consistent en onvoldoende 

transparant. 

Een nieuwe set aan verdeelsleutels moet gebaseerd worden op verdeelprincipes: In theorie 

zijn er vier mogelijkheden: 

o Solidariteit:  iedereen draagt in even sterke mate bij 

o Draagkracht: de sterkste schouders dragen het meest 

o Continuïteit: iedereen draagt bij op basis van historisch aandeel 

o Nut:  de gebruiker betaalt 

Voor gezamenlijke, regionale diensten ligt het voor de hand om solidariteit of nut als 

basisprincipe te kiezen, maatwerkdienstverlening wordt uitsluitend geleverd op basis van het 

principe nut. Aanpassing van de kostenverdeelsleutels vraagt om structureler onderzoek, 

waarbij niet GRD/SDD, maar primair de deelnemende gemeenten in positie zijn. 

Het heeft de voorkeur om de complete set van verdeelsleutels in één keer te herzien, zodat 

bij de besluitvorming over de toepassing en de ingroei, het totaalbeeld duidelijk is. 

 

 

Implementatie & vervolg 
De nauwe betrokkenheid van bestuurders heeft in een afzienbare periode tot een breed 

gedragen resultaat geleid. Gezien het belang van gemeenten om inzicht en grip te krijgen op 

het sociaal domein, worden ook in de implementatiefase de bestuurlijk portefeuillehouders 

nauw betrokken. In het rapport wordt daarvoor een concreet voorstel gedaan.  
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De financiën in het sociaal domein staan landelijk en ook in de Drechtsteden in de 

schijnwerpers. Daar zijn meerdere oorzaken voor aan te wijzen. 

Allereerst heeft de omvang van de begroting van de GRD/SDD de afgelopen jaren 

regelmatig ter discussie gestaan. Vóór 2015 was het rijksbudget leidend voor de door 

gemeenten aan GRD/SDD gedelegeerde taken en daarmee was er ook een duidelijk 

financieel kader. Vanaf 2015 werden er door de decentralisaties meer taken belegd bij 

GRD/SDD. De van het rijk overkomende budgetten waren in eerste instantie sterk 

gealloceerd per taak via de zogenaamd Integratie Uitkering Sociaal Domein (IUSD). Deze 

taken worden sinds begin 2018 geleidelijk overgeheveld naar de Algemene Uitkering in het 

gemeentefond. Dat heeft tot gevolg dat ze steeds minder goed aanwijsbaar zijn èn dat de 

omvang mede afhankelijk is geworden van de uitgaven van het Rijk.1 Het logisch gevolg is 

dat de (financiële) sturing tussen gemeenten en GRD/SDD ook wijzigt. 

De tweede oorzaak is gelegen in de sterke groei van het sociaal domein. Door de 

decentralisaties en door de sterk stijgende volumes en kosten beslaat de omvang van het 

sociaal domein inmiddels meer dan 50% van de omvang van de gemeentelijke begroting. De 

behoefte bij gemeenten om ook het sociaal domein te betrekken bij lokale, integrale 

afwegingen is daardoor vergoot. Daarbij ontbreekt lokaal vaak het totaalinzicht in de kosten 

van het sociaal domein, die in de Drechtsteden voor ca. 80% bij verbonden partijen liggen. 

Ook de mogelijkheden om de kosten te beïnvloeden zijn vaak onvoldoende duidelijk. 

Tenslotte is er in 2019 in de Drechtraad een regionale visie vastgesteld: “Iedereen een 

zelfstandig & volwaardig bestaan”. Hierin staat de inwonersvraag centraal, of dat nu vanuit 

lokaal, meervoudig lokaal of regionaal niveau wordt bekeken. Dat vraagt om innovatie en 

een transformatie die het hele sociaal domein raakt en die direct gerelateerd is aan de 

financierbaarheid en aan gezamenlijke politieke keuzes. Het huidige financieel kader biedt 

daarvoor onvoldoende handvatten en daarom is ook voor de implementatie van deze nieuwe 

regionale visie een nieuw financieel kader nodig. 

 

Waar gemeenten om meer inzicht, sturing, maatwerk en integraliteit op het sociaal domein 

vragen, is er tegelijk behoefte dat de GRD/SDD als regionale dienstverlener haar 

vooraanstaande positie kan behouden en dat de kwaliteit van haar dienstverlening voor de 

inwoners van alle Drechtsteden behouden blijft. 

 

Het nu voorliggende voorstel is het direct resultaat van een in oktober 2019 door het 

Drechtbestuur opgesteld procesvoorstel aan de Drechtraad. 

 

 
1 De omvang van het gemeentefonds is direct gekoppeld aan de omvang van de rijksuitgaven door 

middel van de zogenaamde “trap-op-trap-af” systematiek. 
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1.2 Opdracht 

De Drechtraad heeft in oktober 2019 een amendement aangenomen voor een taakstelling 

op de GRD-begroting. Dat amendement heeft geresulteerd in een bestuursopdracht en een 

procesvoorstel met 2 sporen: spoor 1 betreft de invulling van een financiële taakstelling en 

spoor 2 betreft een analyse op de financiële situatie en het meerjarenperspectief. 

 

De opdracht voor spoor 2 is als volgt omschreven: 

“Komen tot een financieel kader van en voor gemeenten, waarin duidelijkheid wordt 
geboden over de gemeentelijke en regionale financiële situatie en het 
meerjarenperspectief binnen het sociale domein, en over de werking en ontwikkeling 
van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.” 

 

1.3 Scope 

De ontwikkelingen die in §1.1 zijn beschreven, leiden tot verschillende initiatieven in de 

Drechtsteden, die vaak nauw samenhangen met het financieel kader. Belangrijke 

voorbeelden daarvan zijn: 

- Het traject “toekomstbestendige samenwerking”, waarvoor diverse 

collegeconferenties worden georganiseerd en dat heeft geleid tot een opdracht om 

uit te werken hoe GRD/SDD meer maatwerk aan gemeenten zou kunnen leveren en 

- Het project ‘”realistische ramen / begroten / ombuigen”,  

 

Het nu voorliggende financieel kader is na afstemming in het portefeuillehoudersoverleg 

Middelen geschreven op de bestaande situatie en zal afhankelijk van de uitkomsten van 

deze trajecten geactualiseerd moeten worden. Waar relevant is in de volgende hoofdstukken 

wel de relatie met deze trajecten benoemd. 

 

1.4 Aanpak 

Gegeven de opdrachtformulering “van en voor gemeenten” is bij de totstandkoming van dit 

kader continu aansluiting gezocht met gemeenten: 

- Alle wethouders financiën/middelen en alle wethouders sociaal zijn geïnterviewd. De 

hoofdlijnen uit deze gesprekken zijn vastgelegd in “rode draden” en getoetst op 

juistheid in respectievelijk het PFO Middelen en PFO Sociaal. 

- Deelresultaten zijn in eerste instantie voorgelegd aan het RCO, later aangevuld met 

een vertegenwoordiging van het NMT Sociaal. Een concept instrument (monitor) is 

via het RCO gevalideerd bij drie gemeenten en op basis van ervaringen aangepast. 

- Ideeën voor en concepten van het financieel kader zijn vanaf april 2020 maandelijks 

voorgelegd aan het PFO Integraal, aangepast op basis van commentaar en 

teruggelegd voor akkoord. 
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Daarnaast is veel informatie betrokken bij met name GRD/SDD en daarnaast bij DG&J, 

bureau Drechtsteden, Drechtwerk, de gemeente Dordrecht (inzake Beschermd Wonen) en 

externe bronnen, waaronder het CBS. 

 

1.5 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 geeft een samenvatting van de geïnventariseerde eisen en wensen voor een 

nieuwe financieel kader. In de hoofdstukken 3 t/m 5 worden vervolgens de uitkomsten in 

onderlinge samenhang beschreven: een financieel kader, een jaarlijks proces voor de 

afstemming met gemeenten en een monitor om inkomsten en uitgaven aan elkaar te 

relateren. 

Omdat in de bestuursopdracht wordt gewezen op de impact op de financiële solidariteit en 

ook in de interviews regelmatig het onderwerp kostenverdeling ter sprake kwam, wordt in 

hoofdstuk 6 ingegaan op kostenverdeelprincipes, -criteria en -sleutels. 

In hoofdstuk 7 tenslotte worden aanbevelingen gedaan voor de implementatie van het 

financieel kader, de uitgangspuntennotitie en de financiële monitor. Daarnaast wordt 

ingegaan op de gevraagde herijking/herziening van de kostenverdeelsleutels. 

 

In de bijlagen is relevante achtergrondinformatie opgenomen. 
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2. Inventarisatie eisen & wensen 

Bij alle wethouders financiën en sociaal is door middel van interviews geïnventariseerd 

welke elementen in het financieel kader een plaats zouden moeten krijgen en met welke 

onderwerpen rekening gehouden moet worden. De hoofdlijnen zijn vastgelegd in “rode 

draden”. De belangrijkste daarvan die een directe relatie hebben met het financieel kader, 

zijn hieronder kort samengevat. 
 
 

a. Geld volgt beleid 
De begroting van GRD/SDD moet niet op basis van beschikbare middelen worden 

opgebouwd, maar op basis van beleid. Als vervolgens blijkt dat de begroting de beschikbare 

middelen overschrijdt, moeten er beleidsmatige keuzes gemaakt kunnen worden om 

benodigde en beschikbare middelen op elkaar af te stemmen. 

 

b. Transparantie en vereenvoudiging 
De begroting, de resultaten van dienstverlening en de relatie tussen die twee moeten zo 

transparant mogelijk zijn. Waar mogelijk zou de begroting (en de opbouw van de portfolio) 

vereenvoudigd moeten worden. 

 

c. Lokaal - regionaal 
De scheidslijn lokaal - regionaal is niet meer scherp te maken en daarom is nauwe 

samenwerking en intensieve afstemming over de dienstverlening en de (verdeling van) 

middelen noodzakelijk. 

 

d. Integraliteit sociaal domein 
Dienstverlening en de bijbehorende kosten gaan over organisatiegrenzen heen en dat zal 

door innovatie en transformatie nog sterker worden. Het financieel kader moet rekening 

houden met die integraliteit. 

 

e. Financiële solidariteit 
Financiële solidariteit is gekoppeld aan inhoudelijke solidariteit en daardoor relevant voor 

gemeenschappelijke dienstverlening. Als verschillen in lokale aanpak (preventie) resulteren 

in verschillend gebruik van GRD/SDD-diensten moeten gemeenten daarvoor beloond of 

gecompenseerd worden. 

 

f. Governance 
Eigenaren / gemeenteraden moeten weer in positie komen, vanuit lokaal beleid keuzes 

kunnen maken en zich herkennen in geleverde diensten. 
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g. Afwegingskader 
Bestuurlijke keuzes moeten niet (alleen) financieel gemaakt worden, maar ook gebaseerd 

zijn op de beleidsinhoudelijke redenen waarom gemeenten in de GRD/SDD samenwerken: 

betere kwaliteit, meer innovatiekracht en lagere kosten. 

 

h. Kwaliteit dienstverlening 
De kwaliteit van de dienstverlening moet bij een andere financiële sturing behouden blijven. 
 

i. Differentiatie in dienstverlening 
Het financieel kader moet de voorwaarden scheppen voor meer lokale keuzevrijheid bij het 

al dan niet afnemen van diensten en bij lokaal maatwerk. 
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3. Grip krijgen: financieel kader 

Het financieel kader is een set van uitgangspunten voor de financiële sturing die met name 

van belang is bij het opstellen van de begroting. Dat kader kan niet zo “hard” zijn als in het 

verleden, omdat de uitkeringen uit het gemeentefonds steeds minder gealloceerd worden èn 

omdat er bewust voor gekozen is om niet langer te begroten op basis van beschikbare 

middelen, maar op basis van reële kosten.2 

Om financiële sturing op de GRD/SDD mogelijk te maken èn invulling te geven aan de eisen 

en wensen die bij gemeenten leven, moet het financieel kader daarom in samenhang 

worden bezien met twee nieuwe instrumenten: een jaarlijkse uitgangspuntennotitie en een 

financiële monitor sociaal domein. In onderstaande figuur zijn de instrumenten in hun relatie 

tot de jaarlijkse planning- & controlcyclus weergegeven: 

- het financieel kader beperkt zich tot een aantal uitgangspunten, nader beschreven in 

dit hoofdstuk; 

- de uitgangspuntennotitie is een jaarlijks op te stellen document dat cruciaal is om de 

verbinding met de gemeenten te versterken (zie hoofdstuk 4) 

- de financiële monitor maakt inzichtelijk hoe inkomsten en uitgaven in het totale 

sociale domein zich tot elkaar verhouden (zie hoofdstuk 5). 

 

 

 

 

 

3.1 Scope 

De scope van het financieel kader beperkt zich tot de GRD/SDD. 

Dat geldt ook voor de jaarlijkse uitgangspuntennotitie, al verdient het wel aanbeveling om 

met DG&J en Drechtwerk afspraken te maken over een parallel proces om de bestuurlijke 

grip op het sociaal domein te verhogen. 

De financiële monitor kan alleen zinvol worden gebruikt als die het gehele sociale domein 

bestrijkt. 

 

 
2 Dit wordt verder uitgewerkt in het traject “realistisch ramen / begroten / ombuigen” 
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3.2 Transparantie 

De begroting, bestuursrapportages en jaarrekening worden zo transparant mogelijk 

opgesteld. Kosten worden daarbij zoveel als mogelijk in relatie gebracht tot beleidskeuzes 

en volumes per dienst en per gemeente, zoals die in de uitgangspuntennotitie zijn 

geïnventariseerd. Door deze rechtstreekse koppeling is het mogelijk om zowel bij het 

vaststellen van de begroting als op latere momenten (bijv. na verschijning van de 

meicirculaire) te sturen en bij te stellen op basis van vooraf benoemde beleidskeuzes. 

 

3.3 Efficiency en effectiviteit 

In de begrotingscyclus ligt de focus op effectiviteit. Dat betekent dat het gesprek over de 

omvang van de begroting gevoerd wordt op basis van (keuzes in) het beleid. 

 

 

 

Het gesprek over de efficiency van de organisatie is ook belangrijk, maar vindt op andere 

momenten plaats. Dit gesprek wordt minimaal 1 keer in de 3 jaar gevoerd op basis van 

informatie van een onafhankelijke organisatie3. 

 

3.4 Innovatie 

Onder innovatie verstaan we de ontwikkeling van nieuwe diensten en processen of het 

toepassen van nieuwe technologie in bestaande diensten en processen. 

 

Uitgangspunt is dat alle gemeenten bijdragen aan de kosten voor (generieke) innovatie die 

vanuit de dienst wordt opgestart.4 De kosten voor deze generieke innovatie zijn onderdeel 

van de reguliere exploitatiebegroting; er worden hiervoor geen reserves opgebouwd. De 

kosten van meerjarige (innovatie) projecten worden gemiddeld over de projectduur en apart 

gehouden totdat het project is afgerond, zodat gemeenten ‘rust in de begroting’ houden. 

De kosten voor innovatie worden opgenomen op basis van concrete voorstellen met een 

goede onderbouwing in de jaarlijkse uitgangspuntennotitie (zie hoofdstuk 4). 

 
3 Dit kan bijv. Divosa zijn of een onafhankelijke benchmark-instituut. 

4 Dit voorkomt ook dat ‘faalkosten’ niet verdeeld worden. 
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Als innovatie op initiatief van één of enkele gemeente(n) wordt opgestart, worden de 

ontwikkelkosten door de betreffende gemeenten gedragen. Als andere gemeenten later ook 

van deze innovaties gebruik gaan maken, betalen zij een innovatie-opslag die minimaal 

gelijk is aan de kosten die zij anders aan de “voorkant” zouden hebben bijgedragen. 

 

Andere gemeenten in Zuid-Holland Zuid kunnen participeren in innovaties. 

 

3.5 Financiële begrenzing 

Er wordt reëel geraamd op basis van met gemeenten afgestemde volumes en 

beleidsopgaven (zie hoofdstuk 4). 

Betaalbaarheid is een integraal vraagstuk van gemeenten: de confrontatie van uitgaven met 

inkomsten wordt in beeld gebracht met behulp van de financiële monitor (zie hoofdstuk 5). 

 

3.6 Indeling dienstenportfolio 

Er worden drie typen diensten onderscheiden: 

- gezamenlijke diensten die door alle gemeenten in dezelfde vorm/mate worden 

afgenomen 

- gezamenlijke diensten waar gemeenten keuzevrijheid hebben in de mate waarin ze 

het afnemen  

- maatwerk diensten die door één of meerdere gemeenten worden afgenomen 

De kosten van gezamenlijke diensten diensten worden verdeeld op basis van 

kostenverdeelsleutels of op basis van voor- en nacalculatie. 

Over de kosten van maatwerkdiensten worden specifieke afspraken vastgelegd met de 

gemeenten in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Daarbij worden expliciete 

afspraken gemaakt over de kosten bij de beëindiging van de afname van deze dienst 

(desintegratiekosten).5 

 

  

 
5 Bovenstaande beschrijving zal worden geactualiseerd na besluitvorming over de uitkomsten van het 

project “Lokaal maatwerk”. 
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4. Verbinden: jaarlijkse uitgangspuntennotitie 

Gemeenten worden eerder betrokken in het proces om te komen tot een nieuwe 

(meerjarige) begroting. Dit versterkt de beweging om tot een zo realistisch mogelijke, kosten-

gerelateerde begroting te komen. In november wordt informatie verzameld op minimaal de 

volgende onderwerpen: 

- verwachte aantallen (o.a. demografische gegevens) voor de komende jaren van 

maatstaven die de inkomsten of uitgaven sterk beïnvloeden ; 

- behoeften aan maatwerk dienstverlening op basis van lokaal beleid; 

- richtlijnen vanuit gemeenten (vergelijkbaar met de begrotingsrichtlijnen voor de 3 

GR’en van Zuid-Holland Zuid); 

- landelijke ontwikkelingen binnen het Sociaal domein; 

- uitvoeringsplannen van de regionale visie en 

- innovatievoorstellen, zowel algemene innovaties (geïnitieerd vanuit SDD) als 

specifieke innovaties vanuit één of enkele gemeenten (zie ook § 3.4). 

De informatie van gemeenten, GRD/SDD en GRD/OCD wordt samen met andere relevante 

informatie (zoals loon- en prijsindices) en inhoudelijke, beleidsmatige uitgangspunten 

gebundeld in een jaarlijkse uitgangspuntennotitie die in januari wordt opgeleverd en 

achtereenvolgens wordt afgestemd met NMT Sociaal en RCO, PFO en DSB. In de 

uitgangspuntennotitie worden waar mogelijk en relevant keuzemogelijkheden, scenario’s en 

prioriteiten opgenomen Na vaststelling in het DSB is deze (jaarlijkse) uitgangspuntennotitie 

dé basis voor de begroting. 

 

Samengevat betekent dit dat de uitgangspuntennotitie de regionale èn lokale uitgangspunten 

en beleidskeuzes vastlegt. Dit wordt vervolgens in de begroting financieel vertaald, waarna 

bestuurders – mede op basis van de geraamde Rijksuitkeringen – tot besluitvorming kunnen 

komen. De financiële monitor sociaal domein (zie hoofdstuk 5) speelt daarbij een belangrijke 

rol voor de integrale afweging op het sociaal domein en de totale gemeentelijke 

begroting(en). 

Het gewijzigde begrotingsproces is op de volgende pagina schematisch weergegeven: 

Zichtbaar is hoe uitgangspuntennotitie en begroting GRD/SDD zich verhouden tot de 

gemeentelijke planning- en control-cyclus. Daarbij is aangesloten op de opbrengst uit 

Taskforce 1. 

Het verschil met de nu reeds in gebruik zijnde Perspectiefnota is dat de 

uitgangspuntennotitie ook expliciet ingaat op de bestaande dienstverlening en de (volume-) 

ontwikkelingen daarin. 

 

Idealiter wordt een proces met een uitgangspuntennotitie parallel uitgevoerd in de andere 

GR’en, zodat gemeenten meer grip en gelijktijdig inzicht krijgen in het totale sociale domein. 

Zodra de transformatie zich over domeingrenzen heen gaat bewegen en er budgetten 

“ontschot” worden, moet dat zelfs als een voorwaarde worden gezien. 
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5. Inzicht krijgen: financiële monitor sociaal domein 

De financiële monitor is bedoeld om op het niveau van de Drechtsteden en op gemeentelijk 

niveau  inzicht te krijgen in de inkomsten en uitgaven in het totale sociale domein. Bij het 

opstellen van de monitor is voor de volgende uitgangspunten gekozen: 

- De monitor heeft als primaire doelgroep bestuurders en bevat daarom vooral 

bestuurlijke relevante informatie. De onderliggende gegevens zijn beschikbaar 

voor financieel adviseurs en controllers. 

- De monitor beperkt zich tot inkomsten en uitgaven die gevolgen hebben voor de 

gemeentelijke begroting. Andere financieringsbronnen (bijv. eigen bijdragen) 

vallen dus buiten de scope. De monitor sluit daarom niet per definitie aan op de 

totale begroting van de betrokken organisaties. 

- De scope van de financiële monitor6 omvat: 

o Sociale Dienst Drechtsteden: alle diensten 

o Dienst Gezondheid & Jeugd: alle diensten met uitzondering van Educatie 

o Drechtwerk: gemeentelijke bijdragen aan exploitatietekort 

o Beschermd Wonen 

o Alle gemeentelijke kosten die op dezelfde taakvelden geboekt en 

verantwoord worden als één of meer van bovenstaande diensten. 

- De overheadkosten van gemeenschappelijke regelingen wordt bij de integrale 

kosten van de betreffende diensten opgenomen. De gemeentelijke overheadkosten 

zijn alleen als PM-post zichtbaar, omdat daar 

geen exacte gegevens van beschikbaar zijn. 
 
 

In de  monitor wordt zichtbaar gemaakt hoe de uitgaven 

zich verhouden tot de uitkeringen die van het rijk 

ontvangen worden. Elke organisatie heeft een eigen 

kleur: 

- Groen:  GRD/SDD 

- Oranje:  DG&J (incl. SoJ) 

- Geel:  Drechtwerk 

- Grijs:  Gemeente(n) 

- Blauw:  Gemeente Dordrecht 

   (Beschermd wonen) 
 

Per rij (horizontaal) zijn de totale inkomsten op 100% 

gesteld. Daardoor is direct duidelijk of voor het 

betreffende domein meer of minder wordt uitgegeven dan 

 
6 In bijlage 3 is een overzicht opgenomen met de relevante BBV-taakvelden. 

Onderwerp: Vaststellen lijst ingekomen stukken

106/260



 

 

21 

 

 

wordt ontvangen. 

In de eerste kolom zijn alle gemeenschappelijke regelingen opgenomen, in de tweede kolom 

de kosten die gemeenten zelf maken of betalen aan andere organisaties en in de derde 

kolom staat de gemeente Dordrecht die als centrumgemeente fungeert voor Beschermd 

wonen. 

 

 

 

Als voorbeeld voor de werking is hierboven de figuur ingevuld op basis van de 

Jaarrekeningen 2018. Daaruit blijkt dat de inkomsten en uitgaven bij de 

Inkomensregelingen (de bovenste rij) in evenwicht zijn (afgerond 94+6=100%, een klein 

tekort van bijna 200 k€), terwijl er op Participatie, mede door financiering van het 

exploitatietekort bij Drechtwerk, een tekort is van bijna € 11 mln. Opvallend is dat het lijkt 

alsof er op Maatschappelijke ontwikkeling een groot exploitatieoverschot is. Uit nader 

onderzoek bij gemeenten blijkt dat dit waarschijnlijk veroorzaakt wordt doordat gemeenten 

veel gerelateerde kosten boeken op het nieuwe cluster Samenkracht en burgerparticipatie. 

Voor juiste stuurinformatie is het daarom belangrijk dat binnen de Drechtsteden door alle 

betrokken partijen afspraken worden gemaakt over de wijze van administratie. 
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Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat in 2018 op regionaal niveau in totaal 770 k€ meer werd 

uitgegeven dan ontvangen. Daarbij is nog geen rekening gehouden met gemeentelijke 

overheadkosten. 
 

Naast het regionale beeld zijn er ook beelden per gemeenten opgesteld. Interessant daarbij 

is om verschillen te duiden en als gemeenten van elkaar te leren. 

 

In de bijlage zijn de beelden voor 

2018 en 2019 opgenomen. Als we de 

informatie uit deze beelden 

combineren, kan ook belangrijke 

trendinformatie beschikbaar komen. 

Dat kan helpen bij het monitoren van 

de ambities die in de regionale visie 

zijn verwoord. 

De financiële monitor volgt de 

kostenontwikkeling per programma en 

is daarmee ook een goede aanzet om 

de beoogde transparantie te 

realiseren in de kosten per dienst. 
 

Voor bestuurders is ook een overzicht 

gemaakt waarin direct te zien is waar 

het grootste deel van de kosten in het 

Sociaal domein aan worden 

uitgegeven. In bijgaande figuur zijn de 

kosten weergegeven als percentage 

van de totale inkomsten (dus niet de 

inkomsten per rij / domein). Direct 

zichtbaar is dat de uitgaven en 

inkomsten in 2018 in evenwicht waren 

(100%)7, dat 80% van de kosten via 

verbonden partijen loopt en dat het grootste deel van de inkomsten (31%) aan 

inkomensregelingen via de GRD/SDD wordt uitgegeven. 

 

De monitor wordt continu actueel gehouden. De versie die bij de begroting wordt opgesteld 

is cruciaal voor gemeenten, omdat dan zichtbaar wordt of de ambities en opgaven 

betaalbaar zijn op basis van de beschikbare rijksmiddelen èn omdat die informatie cruciaal is 

bij de integrale afweging op de totale gemeentelijke begroting. 

 
7 Het eerder genoemde regionale tekort van 770k€ is minder dan 1%. 
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Ook na verschijning van circulaires van het gemeentefonds, bij begrotingswijzigingen in één 

van de organisaties en bij verschijning van bestuursrapportages (BURAP) wordt de 

financiële monitor geactualiseerd. 

 

Op basis van de historische beelden en de meerjarenbegrotingen van de diverse 

organisaties wordt ook een meerjarenbeeld opgenomen in de monitor. 

Tenslotte zal nog onderzocht worden of er ook landelijke gemiddelden kunnen worden 

toegevoegd, zodat de cijfers ook vergeleken kunnen worden met die van andere 

organisaties (benchmarking). 
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6. Verdeling van kosten 

De omvang van de gemeentelijke bijdragen is afhankelijk van a) de omvang van de totale 

“gezamenlijke” diensten, b) de verdeling van de daaraan gerelateerde kosten en c) de 

kosten voor lokaal maatwerk. Op het eerste en het laatste punt is in de voorgaande 

hoofdstukken ingegaan, dit hoofdstuk gaat in op de verdeling van de kosten.8 

 

De vigerende verdeling van kosten is vastgelegd in de ‘Verordening financiële bijdragen 

deelnemers openbaar lichaam Drechtsteden”. De uitwerking ervan voor de dienstverlening 

van GRD/SDD is opgenomen in de begroting en weergegeven in onderstaande tabel: 

 

 

Vanuit de theorie zijn er vier verschillende verdeelprincipes te onderscheiden: 

- Solidariteit: iedereen draagt in even sterke mate bij 

Voorbeelden hiervan zijn verdeelsleutels waarin per gemeente of per inwoner een vaste 

bijdrage wordt betaald. 

- Draagkracht: de sterkste schouders dragen het meest 

Een voorbeeld hiervan is een verdeelsleutel die gebaseerd is op de inkomsten van de 

deelnemende organisaties. 

- Continuïteit: iedereen draagt bij op basis van historisch aandeel 

Een voorbeeld hiervan is een sleutel die gebaseerd is op de kosten die gemaakt werden 

voorafgaand aan de overdracht van taken aan een nieuwe organisatie. 

- Nut: de gebruiker betaalt 

Een voorbeeld hiervan is een sleutel die gebaseerd is op de geleverde prestatie, 

bijvoorbeeld het aantal bediende klanten. 

De kosten van de GRD/SDD worden verdeeld op basis van een set aan verdeelsleutels die 

op verschillende principes gebaseerd is. De set is in onderstaande figuur weergegeven op 

 
8 Dit punt is niet expliciet in de bestuursopdracht vermeld, maar in de interviews en PFO’s wel 

regelmatig onderwerp van gesprek geweest. 
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de achtergrond, met daarover heen indicatief aangegeven op welke verdeelprincipes deze 

sleutels gebaseerd zijn. 

 

 

 

Deze verdeling is zo gegroeid: oorspronkelijke diensten van GRD/SDD werden verdeeld op 

basis van ‘solidariteit’, terwijl bij de decentralisaties vooral voor ‘nut’ is gekozen. Nadeel 

hiervan is dat de nu resulterende set niet consistent is en niet (meer) aan criteria als 

“eenvoud” en “transparantie” voldoet. Daarnaast is het verdeelprincipe van een aantal 

sleutels recent gewijzigd naar het principe “continuïteit”, omdat de verhouding van de 

inkomsten gefixeerd is op het niveau van 20189. Hierdoor is de diversiteit nog groter 

geworden. 

 

Om het geheel op te schonen ligt het voor de hand om per type dienst een verdeelprincipe 

te kiezen. Gedacht kan worden aan de volgende indeling: 

- gezamenlijke diensten (bijvoorbeeld wettelijk verplichte uitvoeringstaken) die door alle 

gemeenten op vergelijkbare wijze worden afgenomen: solidariteit 

- standaarddiensten die door een deel van de gemeenten worden afgenomen: solidariteit 

of nut 

- maatwerkdiensten: nut10 

Deze indeling dient dan als basis voor het bepalen van een kostenverdeelsleutel per dienst.  

 

Het heeft de voorkeur om de complete set van verdeelsleutels in één keer te herzien, zodat 

bij de besluitvorming over de toepassing en de ingroei, het totaalbeeld duidelijk is. 

 
9 Oorzaak hiervan is dat de inkomsten uit het gemeentefonds op enkele onderdelen steeds moeilijker 

te volgen zijn. 

10 In feite is hier geen sprake van kostenverdeling, maar van het in rekening brengen van kosten op 

basis van een dienstverleningsovereenkomst. 
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7. Uitvoeringsagenda 

De nauwe betrokkenheid van bestuurders heeft voor dit eindrapport tot een breed gedragen 

eindresultaat geleid in een afzienbare periode. Het resultaat is echter nog slechts een 

papieren resultaat. Gezien het belang van gemeenten om daadwerkelijk inzicht en grip te 

krijgen op het sociaal domein, is het wenselijk om ook in de implementatiefase de bestuurlijk 

portefeuillehouders nauw te betrekken. In dit hoofdstuk wordt daarom een voorstel gedaan 

voor de aanpak en de eigenaar van de activiteiten. 

 

Financieel kader 
In dit financieel kader staan diverse uitgangspunten en werkwijzen die gevolgen hebben 

voor de (financiële) verordeningen van de GRD/SDD. Bij de actualisering van deze 

verordeningen is het van belang dat deze wijzigingen worden meegenomen door Bureau 

Drechtsteden. 

 

Bestuurlijk opdrachtgever: Drechtstedenbestuur 

Ambtelijk opdrachtgever: Algemeen directeur / regiosecretaris 

Ambtelijk opdrachtnemer: Concerncontroller 

Implementatie gereed:  December 2020 

 

 

Uitgangspuntennotitie 
De totstandkoming van een jaarlijkse uitgangspuntennotitie vraagt een belangrijke 

aanpassing in de werkwijze van gemeenten en GRD/SDD. Daarbij is de wijziging in rollen en 

verantwoordelijkheden minstens zo belangrijk als de inhoudelijke informatie die verzameld 

moet worden. Voorkomen moet worden dat de uitgangspuntennotitie als een product van 

(alleen) GRD/SDD gezien gaat worden. Om het gewenste doel te bereiken is het van belang 

dat financiële kennis en beleidsinhoudelijke kennis binnen gemeenten bij elkaar wordt 

gebracht. 

Begonnen zou moeten worden met een format voor de uitgangspuntennotitie, om die 

vervolgens te vullen met informatie op basis van de reeds opgestelde begroting 2021. 

Overwogen kan worden om deze uitgangspuntennotitie in een simulatie te testen: wordt de 

verbinding tussen GRD/SDD  en gemeenten daadwerkelijke gerealiseerd en krijgen de 

gemeenten meer grip? 

Op die manier kan kennis en ervaring worden opgedaan, zodat de daadwerkelijke 

toepassing vanaf november 2020 voor het begrotingsjaar 2022 soepel verloopt. 

 

Bestuurlijk opdrachtgever: Drechtstedenbestuur (portefeuillehouder Sociaal), 

aangevuld met een wethouder Sociaal of  Middelen   

uit één van de andere gemeenten 
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Ambtelijk opdrachtgever: Algemeen directeur / regiosecretaris 

Ambtelijk opdrachtnemer: in te stellen projectgroep met projectleider 

Implementatie gereed:  December 2020 (eerste deelresultaat). 

 

Om alle doelen en wijziging in de sturing te realiseren zal het traject langer moeten 

doorlopen. 

 

 

Financiële monitor 
De financiële monitor is op dit moment gerealiseerd in Excel en gevuld met informatie 

afkomstig van het CBS, gemeenten, GRD/SDD, DG&J, Drechtwerk, gemeente Dordrecht en 

het ministerie van BZK (gemeentefondscirculaires). 

Gezien de brede scope van de monitor wordt voorgesteld om het beheer bij de GRD/OCD te 

beleggen in een beheersmatig professioneler omgeving, bij voorkeur geïntegreerd in het 

dashboard sociaal domein. 

Om de monitor te kunnen hanteren vanaf de planning & controlcyclus 2022 is het belangrijk 

dat de focus op de feitelijke realisatie komt te liggen en dat er een projectleider wordt 

aangewezen die de juiste en tijdige uitvoering zekerstelt. 

 

Bestuurlijk opdrachtgever: Drechtstedenbestuur (portefeuillehouder Middelen) 

Ambtelijk opdrachtgever: Algemeen directeur / regiosecretaris 

Ambtelijk opdrachtnemer: Directeur GRD / OCD 

Projectleider:   nog aan te wijzen 

Implementatie gereed:  Maart 2021 

 

 

Kostenverdeelsleutels 
Om tot een nieuwe toekomst-vaste set van kostenverdeelsleutels voor de totale 

gemeentelijke bijdragen aan de GRD/SDD te komen op basis van verdeelprincipes, is het 

van belang een zorgvuldig proces te doorlopen met rechtstreekse aansturing vanuit het 

bestuur. Een mogelijk aanpak is: 

0. Evalueer de huidige wijze van kostenverdeling 

1. Kies het gewenste verdeelprincipe (per type dienst): solidariteit, draagkracht, historie 

en/of nut 

2. Bepaal de beoordelingscriteria (mede op basis van de evaluatie) 

3. Stel een longlist van verdeelsleutels op 

4. Breng op basis van de beoordelingscriteria de longlist terug tot een shortlist per dienst 

5. Bereken het regionaal herverdeeleffect van deze sleutels 

6. Maak een bestuurlijke keuze 
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7. Mitigeer zo nodig ongewenste effecten: 

a. structureel: dempen 

b. incidenteel: ingroeien 

 

Bij de totstandkoming van een nieuwe set van kostenverdeelsleutels is de ambtelijke 

organisatie geen belanghebbende: het gaat niet om de “omvang van de koek”, maar om de 

verdeling er van. Voorgesteld wordt om te werken met een bestuurlijke 

begeleidingscommissie (met de portefeuillehouder financiën uit de DSB als voorzitter en een 

portefeuillehouder financiën uit één van de gemeenten) en een werkgroep met 

vertegenwoordigers vanuit alle gemeenten en GRD/SDD. 

 

Bestuurlijk opdrachtgever: Drechtstedenbestuur (portefeuillehouder Middelen) 

Ambtelijk opdrachtgever: - 

Ambtelijk opdrachtnemer: -  

Implementatie gereed:  Medio 2021
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Bijlage 1: Financiële monitor, regionale beelden 2018-2019 
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Bijlage 2: Relevante uitkeringen in het gemeentefonds 

 

Opbouw gemeentefonds 

Het gemeentefonds bestaat uit een aantal verschillende typen uitkeringen, waaronder: 

- Algemene uitkering 

Deze uitkering is gebaseerd op een groot aantal maatstaven. De totale omvang beweegt 

mee met de rijksuitgaven. Extra uitgaven en bezuinigingen van het Rijk hebben direct 

invloed op de omvang van de algemene uitkering. 

De algemene uitkering is verdeeld in clusters en sub-clusters, waarbij het Rijk probeert 

de benodigde middelen van gemeenten met behulp van maatstaven zo goed als 

mogelijk te benaderen. 

- Integratie uitkering 

Dit is een uitkering die op termijn onderdeel wordt van de algemene uitkering, maar door 

het ontbreken van een goede verdeelsystematiek of door grote herverdeeleffecten 

tijdelijk apart wordt gehouden. 

- Decentralisatie uitkering 

Dit zijn uitkeringen die niet verdeeld kunnen worden op basis van de methodiek van de 

algemene uitkering en waarvan niet bekend is (zoals bij de integratie uitkeringen) of en 

wanneer ze overgaan naar de algemene uitkering. Het betreft ook vaak uitkeringen met 

een tijdelijk karakter. 

In onderstaande paragrafen zijn alle voor het sociaal domein relevante uitkeringen kort 

beschreven. 

 

 

Algemene uitkering 

Cluster Inkomen en participatie 
Uitvoeringskosten van inkomensvoorzieningen en de toeleiding naar re-integratie. 

Uitvoeringskosten en verstrekkingen in het kader van minimabeleid. 

 

Subcluster participatie 
Begeleiding van mensen naar werk 

 

Cluster Jeugd 
Maatwerkdienstverlening 18- (begeleiding, jeugd-GGZ, kortdurend verblijf) en geëscaleerde 

zorg 18- (opvang, beschermd wonen, jeugdreclassering).     

 

Subcluster jeugdhulp 
Alle vormen van jeugdhulp, zoals ambulante jeugdhulp, pleegzorg, verblijf in een 

jeugdinstelling, gesloten jeugdzorg, jeugdreclassering en jeugdbescherming. 
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Cluster Maatschappelijke ondersteuning 
Maatwerkvoorzieningen, maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg voor volwassenen 

(boven 18 jaar). Daarnaast betreft het taken voor individuele voorzieningen 

(woningaanpassingen, rolstoelen en scootmobielen), collectief vervoer en enkele andere 

elementen van de voormalig Wet voorzieningen gehandicapten.     

 

Subcluster Wmo2015 
Ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een 

beperking en chronische psychische en psychosociale problemen, opdat zij zo lang 

mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. 

 

Subcluster Wmo huishoudelijke verzorging 
Onder huishoudelijke hulp vallen activiteiten zoals op- ruimen, schoonmaken en 

ramen zemen.         

 

Cluster Samenkracht en burgerparticipatie 
Algemene voorzieningen gericht op participatie (buurthuizen, preventie, algemeen 

maatschappelijk werk, toezicht op kinderopvang, noodopvang vluchtelingen). 

Loketvoorzieningen gericht op toeleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning 

(wijkteams).          

          

Cluster Volksgezondheid 
Maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking, specifieke risicogroepen, 

jeugd en ouderen. Het gaat onder meer om jeugdgezondheidszorg, openbare 

gezondheidszorg, voorlichting en advies en ambulance- en ziekenvervoer.  

           

 

Integratie uitkeringen 

Beschermd wonen 
Dit betreft het wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende toezicht 

en begeleiding. Deze ondersteuning is voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen 

vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. Afhankelijk van de behoeften en het 

aanbod van de woonvorm kan er ook begeleiding zijn bij het huishouden, het maken van 

sociale contacten en eventuele verzorging en verpleging.    

        

Participatie 
Begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking naar (regulier of beschut) werk, 

uitvoering van de sociale werkvoorziening (Wsw).      

 

Voogdij/18+ 
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Jeugdigen met een voogdijmaatregel, of van 18 jaar en ouder die nog recht hebben op zorg 

vanuit de Jeugdwet         

         

 

Decentralisatie uitkeringen 

Armoedebestrijding kinderen 
Uitkering voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. 

 
Baankansen 
Uitkering om extra baankansen te creëren voor kwetsbare jongeren uit het voortgezet 

speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs 

 

Bonus beschut werken 
Financiële stimulans voor de in eerdere jaren gerealiseerde en gecontinueerde beschut 

werkplekken. 

 
Compensatieregeling Voogdij/18+ 
Compensatieregeling voor gemeenten waar het budget Voogdij en/of 18+ in een eerder jaar 

niet toereikend was. 

 

Geweld hoort nergens thuis 
Programma voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 

 

Jeugd 
Hulpverlening en ondersteuning aan overbelaste jongeren, zoals schoolmaatschappelijk 

werk en coaching.         

 

Koplopergemeenten Cliëntondersteuning 
Extra middelen voor gemeenten om activiteiten voor onafhankelijke cliëntondersteuning te 

versterken. 

 

Maatschappelijke begeleiding 
Begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. 

 

Maatschappelijke opvang 
Onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat 

zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.    

        

Matchen op werk 
Organiseren van eenduidige en herkenbare dienstverlening in de arbeidsmarktregio's, 

waardoor werkgevers zoveel mogelijk ontzorgd worden bij hun zoektocht naar personeel. 
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Ondersteuning beschermd wonen en maatschappelijke opvang 
Het organiseren van samenwerking in de regio ten aanzien van de visie zoals verwoord in 

het rapport ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis’ van de commissie 

Dannenberg. 

 
Perspectief op werk 
Extra impuls voor de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet 

zelfstandig de weg naar werk vinden. 

 

Pilots logeerzorg 
Programma is om te komen tot vormen van logeerzorg waarbij ouderen voor langere tijd 

ergens kunnen verblijven om te wennen aan een intramurale setting en tot verlichting van de 

mantelzorger. 

 

Schulden en armoede 
Impuls tot verbetering van de toegang tot en de effectiviteit van de gemeentelijke 

schuldhulpverlening en versterking van de lokale regie van het armoedebeleid. 

 

Transformatiefonds Sociaal domein Jeugd 
Bijdrage voor de jeugdhulpregio om de jeugdhulp te vernieuwen. 

 

Versnelling lokale aanpak tegen eenzaamheid 
Middelen voor versnelling van bestaande en startende lokale aanpakken van het 

Programma ‘Eén tegen Eenzaamheid’. 

 

Vrouwenopvang 
Hulpverlening bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dit betreft zowel volwassenen (huiselijk 

geweld) als kinderen (kindermishandeling), maar ook mensenhandel.    
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Overige uitkeringen in het gemeentefonds 

Suppletie-uitkering overheveling IUSD 
Suppletie-uitkering overheveling Jeugdhulp 
Suppletie-uitkering overheveling Wmo 2015 
 
Deze drie suppletie-uitkeringen zijn bedoeld om op basis van het herverdeeleffect bij de 

overgang naar de algemene uitkering stapsgewijs in te groeien. 

 

 

Relevante uitkeringen buiten het gemeentefonds 

BUIG 
Gebundelde uitkering voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de 

Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en 

voor de inzet van loonkostensubsidie. 

 

Vangnet 
Compensatieregeling voor gemeenten met grote tekorten op inkomensregelingen. 

 

Bbz 2004 
Levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (per 1 januari 2020 toegevoegd aan BUIG) 
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Bijlage 3: Relatiematrix van baten, lasten en diensten 
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Telefoon: 078-770 8910 

E-mail: FC.Haisma@drechtsteden.nl 
 
 

 

Bijlage(n): 1 

Behandeld door: F.C. Haisma Datum: 7 september 2020 

Onderwerp: Resterende taakstelling en maatwerk Ons kenmerk:  BDR/20/2504769 

 

 

Geacht College, 
 
In 2019 is door de Drechtraad een amendement aangenomen voor een taakstelling in het sociaal 
domein. De Drechtraad heeft bij het amendement als opdracht meegegeven om maatregelen voor te 
leggen waar voldoende draagvlak voor is binnen de Drechtsteden, zowel bij de gemeenten als bij de 
maatschappelijke partners. De invulling die de Drechtraad met het besluit van 7 juli 2020 aan de 
taakstelling heeft gegeven is daarom mede tot stand gekomen door de bijdrage die door uw en andere 
colleges uit de Drechtsteden is geleverd aan het vinden van draagvlak voor de verschillende 
maatregelen.  
 
Het restant van de taakstelling blijft wel staan. Voor de resterende € 0,9 miljoen wordt naar 
mogelijkheden gezocht in het verder vormgeven van lokaal maatwerk. Met deze brief vragen we uw 
college wat uw wensen zijn in het vormgeven van dit maatwerk ter invulling van de taakstelling.  
 
Lokaal maatwerk 
Op 2 april 2020 is door het Portefeuillehoudersoverleg (PFO) Sociaal en Middelen de bestuursopdracht 
Realistisch Ombuigen vastgesteld. Dit traject heeft als doelstelling om langs de lijn van innovaties 
kostenbesparingen binnen de begroting van de SDD te realiseren. Hierover is op 1 september 2020 
gesproken in het PFO Sociaal aangevuld met wethouders van Gorinchem, Hoeksche Waard en 
Molenlanden. Deze innovatie wordt onder meer ontwikkeld in een aantal pilots die in samenwerking 
tussen de gemeenten en de SDD worden uitgevoerd. Hiernaast wordt door de voorzitter van het Netwerk 
MT Sociaal en de SDD een voorstel voorbereid over het bieden van lokaal maatwerk.  
 
Het Drechtstedenbestuur is gezien het bovenstaande op zoek naar maatregelen die per gemeente 
kunnen worden geëffectueerd. Dit betekent dat u als gemeente individueel de keuze maakt dat een 
bepaald product of dienst niet meer door de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) aan uw inwoners wordt 
geleverd. Voor andere gemeenten kan dit nog wel in stand blijven. De SDD voert dan op die onderdelen 
gemeentespecifiek beleid. Hiermee wordt dan een bezuiniging op de regionale begroting gerealiseerd. 
Het staken van het leveren van bepaalde producten of diensten zou eventueel opgevangen kunnen 
worden door producten of diensten die u zelf als gemeente organiseert.  
 
U kunt het overzicht van maatregelen dat in het voorjaar is verstuurd gebruiken, maar beperkt u zich 
hiertoe niet. Ons verzoek is bedoeld als een brede uitvraag naar de wensen op het gebied van het 
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Ons kenmerk: BDR/20/2504769 
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leveren van lokaal maatwerk door de SDD. Bijgevoegd vindt u een overzicht uitsplitsing van de 
resterende taakstelling naar de zeven Drechtstedengemeenten. Dit is een richtlijn en hierbij wordt 
aangetekend dat, afhankelijk van de specifieke maatregelen, de uiteindelijke exacte afrekening naar 
gemeenten kan verschillen.  
 
Wat wordt van u gevraagd? 
We willen u vragen om uw wensen kenbaar te maken over maatwerk in beleidsonderdelen waarop 
specifiek voor uw gemeente kan worden bezuinigd.  
 
Wanneer? 
Wilt u uw reactie uiterlijk vrijdag 25 september 2020 mailen naar:  h.raaijmakers@drechtsteden.nl, 
zodat de inbreng tijdig kan worden verwerkt in een voorstel voor een begrotingswijziging om de 
taakstelling te effectueren.  
 
 

Vervolgproces  
We streven ernaar om uw inbreng zoveel mogelijk te verwerken in een begrotingsaanpassing om de 
taakstelling te effectueren. Toch willen we u meegeven dat niet elk onderwerp zich even goed zal lenen 
voor maatwerk of differentiatie tussen gemeenten. Ook is het mogelijk dat een maatwerkaanpassing tijd 
vraagt om te implementeren. Ons streven is om op basis van uw inbreng een voorstel op te stellen dat 
3 november 2020 besproken zal worden met de portefeuillehouders sociaal en middelen, en navolgend in 
het Drechtstedenbestuur van 5 november 2020. Daar zal de bestuurlijke weging plaatsvinden van de 
inbreng en de hierop gebaseerde maatregelen. Hierna zal het voorstel rondom de invulling van de 
taakstelling in route gaan naar de Drechtraad, waarbij we streven naar bespreking in de Carrousel van 
1 december 2020, waarna besluitvorming kan plaatsvinden.  
 
 
We zien uw reactie graag tegemoet. 
 
Hoogachtend, 

namens het Drechtstedenbestuur, 

 

 
P.J. Heijkoop      P.L. Paans 
Portefeuillehouder sociaal    Portefeuillehouder sociaal 
 
 
Bijlage:    Uitsplitsing taakstelling naar gemeenten 
 
Kopie aan: leden van de Drechtraad 
 wethouders sociaal en middelen van Drechtstedengemeenten 
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Bijlage: Tabel 1. Uitsplitsing taakstelling naar gemeenten* 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Dit is een richtlijn en hierbij wordt aangetekend dat, afhankelijk van de specifieke maatregelen, de uiteindelijke exacte afrekening 
naar gemeenten kan verschillen.  

 
 
 
 
 
 
 

Gemeente  Bedrag 

Alblasserdam  €    41.000 

Dordrecht €  538.000 

Hardinxveld-Giessendam  €    18.000 

Hendrik-Ido-Ambacht €    38.000 

Papendrecht €    67.000 

Sliedrecht €    59.000 

Zwijndrecht €  138.000 

Totaal €  900.000 
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BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN (artikel 40 RvO) 
 
Indiener(s)  Toezegging van Portefeuillehouder Heijkoop in Carrousel Integraal 
Vraag voor: Drechtraad  
Datum indienen: 07-07-2020 
Onderwerp: Aantonen positieve effecten interventies Sociale Dienst Drechtsteden 
  
Portefeuillehouder: De heer P.J. Heijkoop 
Antwoord van: J. Lenitz, Sociale Dienst Drechtsteden 
Datum: 28-09-2020 
 
 

 

Vraag: Toezegging: Portefeuillehouder maakt (met getallen) inzichtelijk welke positieve 
effecten interventies (onder meer t.a.v. statushouders) hebben opgeleverd 

 
Antwoord: 

 
 

 
In de beantwoording wordt nader ingegaan op de vraag van de Drechtraad om (met getallen) de 
positieve effecten van een drietal interventies, te weten Impuls Statushouders, 50+ en Handhaving, 
inzichtelijk te maken.  
 
Aanpak Impuls Statushouders 
Aanleiding voor de aanpak 
De stap naar werk of scholing wordt bij statushouders – anders dan bij de reguliere doelgroep – vooral 
belemmerd door een taalbarrière, hun culturele achtergrond en een geldige opleidingskwalificatie. 
Daarom is deze doelgroep gebaat bij een aangepaste aanpak zoals Impuls Statushouders. De extra 
dienstverleningselementen binnen deze aanpak bestaan onder meer uit een lagere caseload voor 
klantmanagers t.o.v. de caseload in reguliere dienstverlening, waardoor intensievere begeleiding 
mogelijk is; een gespecialiseerd en dedicated team, de inzet van doelgroepspecifieke trajecten, 
taalwerkstages en op de doelgroep afgestemde jobhunting. 
 
Doelen & Resultaten 
Van een totaal van 1324 statushouders die sinds 2016 door het team statushouders begeleid zijn, 
konden er door deze aanpak 615 duurzaam uitstromen. 297 zijn naar werk uitgestroomd, 145 naar 
scholing en bij 173 ging het om een andere uitstroomreden zoals verhuizing naar een gemeente 
buiten de Drechtsteden. Impuls Statushouders werd halverwege 2016 opgericht en sindsdien groeien 
de uitstroomcijfers elk jaar.  

 
Dit kan deels te maken hebben met het feit dat zich in 2015 en 2016 veel statushouders in de 
Drechtsteden hebben gevestigd – meer statushouders in het bestand betekent dat meer 
statushouders naar werk en scholing bemiddeld kunnen worden. Echter er heeft ook een verschuiving 
in uitstroomredenen plaatsgevonden. Was de uitstroom in 2016 nog voor 57% exogeen (niet naar 
werk of scholing) en kon maar 22% naar werk bemiddeld worden, sinds 2018 ligt de exogene 
uitstroom rond 20% en stroomt tussen 50 en 60% uit naar werk. Dat heeft ook effect op het aantal 
statushouders dat uitkeringsafhankelijk is. Landelijk gezien ontvangt 60% van alle statushouders een 
uitkering, in de Drechtsteden ligt dit percentage op 55%.  
 
 
 
 

In- & uitstroom 2016 2017 2018 2019 2020  
t/m juni 

Totaal 

Instroom (zonder 
herinstroom) 453 173 110 117 55 908 
Totale uitstroom 54 144 264 277 78 817 
Duurzame uitstroom 32 100 194 216 73 615 
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Niet voor alle statushouders is de toeleiding naar werk of scholing haalbaar. Bij de doelgroep die 
(tijdelijk) onvoldoende arbeidsvermogen heeft, ligt de focus op stabilisatie, het voorkomen van 
schulden en coaching  op zelfredzaamheid door het verbeteren van taalvaardigheden en het 
vergroten van de kennis over de Nederlandse samenleving. Deze groep omvat op dit moment 
ongeveer 200 klanten.  
 
Conclusie 
De aanpak binnen Impuls Statushouders levert directe besparingen op in de uitkeringslasten voor 
gemeenten doordat meer statushouders aan het werk gaan en zelf een inkomen verwerven/niet meer 
afhankelijk zijn van bijstand. Uitgaande van de gegevens van 2016 zouden er in 2019 zonder de pilot 
maar 100 statushouders zijn uitgestroomd – door deze aanpak waren dat er 277. Uitgaand van een 
gemiddelde uitkering heeft de regio in 2019 ongeveer 1,4 miljoen bespaard op bijstandsuitkeringen 
door Impuls Statushouders.  
Een meerderheid van de uitgestroomde statushouders zal, zo is de verwachting, door deze aanpak 
duurzaam uit de uitkering blijven, waardoor in daaropvolgende jaren verder wordt bespaard. 
Daarnaast heeft werken een positief effect op hun integratie,  welbevinden en de (financiële) 
zelfredzaamheid. Samenvattend: Impuls Statushouders verdient de kosten van de aanpak door 
bespaarde uitkeringen terug en heeft daarnaast een positief maatschappelijk effect.   
 
Aanpak 50+ 
Aanleiding oprichten aanpak 
Uit onderzoek in 2018 bleek dat de doelgroep 50+ onder uitkeringsgerechtigden groot is (in 2018 3661 
klanten). Om deze doelgroep beter van dienst te zijn in het bemiddelen naar werk is een intensievere 
aanpak en aandacht noodzakelijk. Op 3 juli 2018 is in de Drechtraad de motie 'Kans op een baan' 
aangenomen. In de motie werd door uw raad expliciet opgeroepen om rekening te houden met 50-
plussers. Hierover is eveneens gesproken met de Cliëntenraad Regio Drechtsteden en de Stichting 
Werkpluservaring (voorheen 50+ Drechtsteden). 
 
In voorbereiding op de intensieve aanpak heeft in het voorjaar 2018 de Sociale Dienst Drechtsteden 
samen met Muzus onderzoek gedaan naar persoonskenmerken van deze doelgroep. Dit onderzoek 
laat zien dat 50-plussers vaak kampen met een diversiteit aan problematiek waardoor de weg naar 
werk wordt bemoeilijkt en deze doelgroep dus om meer aandacht vraagt. De oorzaken zijn onder 
meer gezondheidsproblemen, onzekerheid en lange tijd afstand tot de arbeidsmarkt. Dit was de reden 
voor het ontwikkelen van een aparte aanpak voor klanten van 50 jaar en ouder en het inrichten van 
een dedicated team 50+. De speciale aanpak bevat intensieve begeleiding, een activerings-, 
motiverings- en voortgangstraject naast inzet op voorlichting en promotie van de doelgroep bij 
werkgevers.  
 
Doelen & Resultaten 
In 2019 zijn 161 50-plussers door het team gesproken. De doelstelling was om in 2019 20 klanten uit 
de uitkering te helpen. In 2019 zijn 31 klanten van team 50+ uitgestroomd waarvan 25 naar werk.  
De kans op uitstroom naar werk werd door deze aanpak verdubbeld. Stroomde in 2018 minder dan 
8% van de 50-plussers uit naar werk, lag dit percentage in 2019 bij 50-plussers in de aanpak bij 16%. 
Omgerekend heeft elke medewerker van team 50+ in 2019 gemiddeld 11 klanten laten uitstromen. 
Verder zijn 6 50-plussers parttime aan het werk gegaan of met een leerlijn begonnen.  
  
Conclusie 
Het team 50+ heeft een succesvolle opstartfase achter de rug. In het eerste jaar zijn 17 meer 
50-plussers naar (parttime) werk bemiddeld dan zonder de aanpak mogelijk was geweest.  

Uitstroomreden (% van totale 
uitstroom) 2016 2017 2018 2019 2020 
…naar werk 22% 48% 55% 60% 55% 
…naar school 20% 16% 23% 20% 21% 
…exogeen 57% 36% 22% 21% 24% 
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De besparing op uitkeringen ligt voor 2019 rond 100.000 euro. De vooruitzichten bij een voortzetting 
van het project op enig moment, zo blijkt uit de resultaten, zijn positief. Met deze aanpak hebben 50-
plussers meer kans op zelfstandigheid en werk, zeker wanneer de arbeidsmarkt op enig moment weer 
aantrekt. Echter, zetten we het financieel rendement af tegen de investering, dan is de business case 
niet per definitie sluitend. Het budget voor de aanpak was 1 miljoen over 2 jaar; 500.000 euro per jaar. 
De besparing op de BUIG last is 100.000 euro. Kijken we echter naar het maatschappelijk rendement, 
dan zijn doelen zeker gehaald en leert deze aanpak dat een dergelijke doelgroep alleen door extra 
aandacht en begeleiding een kans maakt om de weg naar een zelfstandig bestaan uit de uitkering 
goed te vinden.   
 
 
Project Handhaving 
Aanleiding oprichten project 
Handhaving speelt een belangrijke rol om de sociale zekerheid eerlijk en betaalbaar te houden. 
Bijstandsuitkeringen zijn bedoeld voor de inwoners die niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien. 
Fraude met uitkeringen ondermijnt het draagvlak voor ons stelsel van sociale zekerheid. Verder loont 
het loont om in goede handhaving te investeren. De resultaten blijken een veelvoud van de investering 
in personeelskosten van de handhavers. Om meer beleidsprioriteit te geven aan handhaving en om 
meer resultaat te behalen in het opsporen van onterecht verstrekte uitkeringen is daarom voorgesteld 
om extra te investeren in handhaving. Dit is niet alleen nodig met het oog op de tekorten binnen de 
gemeentelijke uitkeringsbudgetten, ook zien we dat we binnen de Sociale Dienst Drechtsteden niet 
alle signalen van uitkeringsfraude kunnen onderzoeken wegens gebrek aan capaciteit. Hiernaast zien 
we dat de huidige context van het sociaal domein (opgave bestaanszekerheid versterken) vraagt om 
doorontwikkeling van de handhavingstaak, met name een ontwikkeling naar integrale handhaving.  
Het project handhaving is bedoeld om extra inzet te leveren op het verbreden (nieuwe 
doelgroepen/integrale samenwerking) en verdiepen (extra inzet op huidige casussen en training van 
het team).De aanpak handhaving heeft als extra elementen: een ketenaanpak met lokale en landelijke 
partners, oog voor bestaanszekerheid van de klant en extra onderzoek naar vermogen in het 
buitenland. 
 
Doelen en Resultaten 
Voor 2019 en 2020 stelden was het doel om de inzet van de extra middelen te richten op: 
 
2019:  -Oppakken extra signalen door inzet extra FTE (verdieping) 

-Voorbereiding en start onderzoek Vermogen in het buitenland (verbreding) 
-Voorbereiden samenwerking LSI - Landelijke Samenwerking Interventieteam (verbreding) 

2020  -Start LSI Oud-Krispijn (verbreding) 
 -Voorbereiden LSI Papendrecht (verbreding) 
 -Voorbereiden LSI Zwijndrecht (verbreding) 
 -Start LSI Papendrecht Q4 (verbreding) 
 
De resultaten zijn als volgt geformuleerd voor 2019/2020:  
Aantal casussen:     214 
Aantal uitkeringen beëindigd:  28  (28x12.500= €350.000) 
Hoogte van de uitkering gewijzigd: 35 
Terugvordering:    € 330.676,-  
 
Corona en als gevolg de beperking van bewegingsvrijheden heeft effect  op de projecten Vermogen in 
het Buitenland en LSI. Vanuit Vermogen in het Buitenland merken wij dat de terugkoppeling uit andere 
landen trager verloopt, vanuit LSI konden er geen huisbezoeken worden afgelegd wat van belang is 
voor de afronding van een signaal. Ondanks Corona kon het project handhaving in 29% van de 
gevallen een resultaat boeken, normaal ligt het gemiddelde van projecten gericht op handhaving op 
12%. 
 
Conclusie  
Zowel vermogen in het buitenland als LSI hebben niet in uitvoering maar wel in resultaat achterstand 
opgelopen door Corona. De verwachting is dat de resultaten in Q3 en Q4 2020 zichtbaar worden. 
Naast de harde cijfers zien wij ook veel resultaat op bijvoorbeeld bestaanszekerheid. Voorbeeld is dat 
er vanuit het project door het aanpakken van een huisjesmelker een groep kwetsbare klanten bekend 
bij SDD en UWV niet meer uitgebuit worden. 
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Managementsamenvatting 

 
Aanleiding en opdracht 
De financiën in het sociaal domein staan landelijk en ook in de Drechtsteden in de 

schijnwerpers. Daar zijn meerdere oorzaken voor aan te wijzen. 

Allereerst zijn er aanzienlijke wijzigingen in de financiering van het sociaal domein. Waar 

vóór 2015 het rijksbudget leidend kon zijn voor de door gemeenten aan GRD/SDD 

gedelegeerde taken, zijn de middelen voor nieuwe, gedecentraliseerde taken steeds minder 

toebedeeld aan onderdelen. Het logisch gevolg daarvan is dat de (financiële) sturing tussen 

gemeenten en GRD/SDD ook wijzigt. 

Daarnaast is door de decentralisaties en door een stijgende vraag in het sociaal domein de 

omvang van het sociaal domein gegroeid tot meer dan 50% van de gemeentelijke begroting. 

Dat maakt de behoefte bij gemeenten om ook het sociaal domein te betrekken bij lokale, 

integrale afwegingen nog groter dan die al was. 

Tenslotte is er een regionale visie vastgesteld waarin de inwonersvraag centraal staat, of dat 

nu vanuit lokaal, meervoudig lokaal of regionaal niveau wordt bekeken. Dat vraagt om 

innovatie en een transformatie die het hele sociaal domein raakt en die direct gerelateerd is 

aan de financierbaarheid en aan gezamenlijke politieke keuzes. Bij een nieuwe regionale 

visie hoort dan ook een nieuw financieel kader. 

 

In reactie op een amendement van 1 oktober 2019 in de Drechtraad heeft het 

Drechtstedenbestuur een procesvoorstel uitgewerkt. Onderdeel daarvan is een spoor om te 

komen “tot een financieel kader van en voor gemeenten, waarin duidelijkheid wordt geboden 
over de regionale financiële situatie en het meerjarenperspectief binnen het sociale domein 
en over de werking en ontwikkeling van de algemene uitkering van het gemeentefonds”. 

 
Proces 
In de bestuursopdracht is beschreven dat “een zorgvuldig proces noodzakelijk is om met 
elkaar een goede balans te vinden (…). Het gaat ook om de verhouding tussen het lokale en 
regionale sociaal domein, de wens om eigen keuzes te kunnen maken en de impact daarvan 
op de financiële solidariteit. Daarbij kunnen voor de korte termijn oplossingen worden 
voorgelegd en zijn er zaken die om een structureler onderzoek vragen.” 
Om die reden is vanaf eind 2019 maandelijks constructief en intensief overleg gevoerd met 

alle wethouders financiën en vanaf maart 2020 met alle wethouders sociaal en financiën, 

waarbij informatie uit interviews en tussenresultaten steeds ter toetsing zijn voorgelegd. Ook 

het RCO en het netwerk MT Sociaal zijn diverse malen betrokken bij de totstandkoming van 

dit resultaat, dat voortborduurt op de uitkomsten van Taskforce 1. De inzet van alle 

betrokkenen maakt dat dit gezamenlijk eindrapport er – ondanks de corona-crisis – nu 

conform het eerder aan de Drechtraad aangeboden procesvoorstel ligt. 
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Het nieuwe financieel kader, de werkwijze met jaarlijkse ‘inhoudelijke uitgangspunten’ en de 

introductie van een financiële monitor zijn de “korte termijn resultaten”. De aanpassing van 

de kostenverdeelsleutels vraagt om “een structureler onderzoek”. 

 

Context 
Het financieel kader sociaal domein is tot stand gekomen in een complexe bestuurlijke 

context waarin o.a. college-conferenties worden gehouden over toekomstbestendige 

samenwerking. Het financieel kader is na afstemming met het portefeuillehoudersoverleg 

opgesteld op basis van de bestaande situatie (medio 2020). Wijzigingen in de politiek-

bestuurlijke vormgeving, de governance en/of de dienstverlening kunnen leiden tot 

aanpassingen in het nu voorgestelde kader en de bijbehorende instrumenten. 

 

Resultaten 
Het nieuwe financieel kader leidt tot drie belangrijke veranderingen voor gemeenten: 

1. een jaarlijkse uitgangspuntennotitie GRD/SDD 

2. een financiële monitor sociaal domein Drechtsteden en 

3. een set van nieuwe uitgangspunten voor de begroting. 

 

Het hoofddoel daarvan is om gemeenten meer invloed en grip te geven aan de voorkant van 

het proces. 
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1. Verbinden: jaarlijkse uitgangspuntennotitie 
Om de verbinding tussen het lokale en regionale niveau in het sociale domein te versterken, 

gaan gemeenten en GRD/SDD gezamenlijk jaarlijks een uitgangspuntennotitie opstellen 

voor de eerstvolgende (meerjarige) planperiode. Dit gebeurt direct aansluitend op het 

gemeentelijke begrotingsproces: in de periode november t/m januari. 

In deze uitgangspuntennotitie worden de volgende onderdelen beschreven: 

- het verwachte gebruik per gemeente van gezamenlijke diensten en de geplande afname 

van regionale  standaarddiensten, 

- de behoefte aan lokale maatwerkdiensten, direct gerelateerd aan het lokale sociaal 

beleid en 

- de in te zetten capaciteit op innovatie, primair gedreven vanuit de regionale visie 

“Iedereen een zelfstandig en volwaardig bestaan”. 

 

Na vaststelling van deze uitgangspuntennotitie in het DSB stelt GRD/SDD de begroting op 

vanuit het principe “realistisch ramen”. Als de begroting niet aansluit op de vanuit gemeenten 

beschikbare middelen, kan worden bijgestuurd op basis van de door gemeenten met 

GRD/SDD zelf beschreven opgaven en volumes in de uitgangspuntennotitie. Dat geldt ook 

als op een later moment bijstelling noodzakelijk blijkt. Gemeenten krijgen daarmee meer 

mogelijkheden tot integrale afweging op de gemeentelijke begroting. 

 

In onderstaande figuur  is de uitgangspuntennotitie weergegeven in relatie tot de reguliere 

planning- en control-cyclus van GRD/SDD en gemeenten.  
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2. Inzicht krijgen: financiële monitor sociaal domein 
Gemeenten krijgen in de financiële monitor inzicht in de totale kosten van het Sociaal 

domein, zowel op gemeentelijk als op regionaal niveau. Daarin is in één overzicht te zien 

hoe de inkomsten zich verhouden tot de uitgaven in de gemeenten en bij alle relevante 

gemeenschappelijke regelingen: GRD/SDD, DG&J en Drechtwerk. Ook de inkomsten en 

uitgaven van Beschermd wonen (via centrumgemeente Dordrecht) worden weergegeven. 

 

Na het opstellen van de begroting 

hebben individuele gemeenten met de 

monitor een instrument in handen om 

lokaal de integrale afweging te kunnen 

maken. 

 

Omdat de monitor voor alle individuele 

gemeenten beschikbaar is, komt er ook 

relevant vergelijkingsmateriaal 

beschikbaar om van elkaar te leren, het 

zogenaamde “benchlearning”. 

 

Voor inzicht in en sturing op het totale 

sociale domein is het ook relevant te 

weten aan welke onderdelen de 

meeste middelen worden uitgegeven. 

Dat is in een apart overzicht 

weergegeven. De nadere uitwerking 

hiervan is opgenomen in het 

hoofdrapport en in bijlage 1. 

 

Tenslotte kan met behulp van de 

financiële monitor sociaal domein het 

overzicht worden gehouden, ook als 

budgetten door innovatie en 

transformatie “ontschot” worden, zelfs 

over organisatiegrenzen heen. 

 

 
  

Voorbeeld 

 

In onderstaand voorbeeld is een deel van 

de monitor weergegeven voor de 

realisatie 2018, waarbij de inkomsten per 

domein (rij, horizontaal) op 100% zijn 

gesteld. 

 

 

 

Direct afleesbaar is dat op regionaal 

niveau in 2018 de inkomsten en uitgaven 

van gemeenten op het gebied van 

Inkomensregelingen vrijwel in evenwicht 

waren (94% + 6%) , terwijl er op 

Participatie 24% meer wordt uitgegeven 

dan ontvangen (bijna € 11 mln), door 

kosten bij GRD/SDD en door de 

financiering van het exploitatietekort bij 

Drechtwerk. 

 

via SDD / DG&J / 
Drechtwerk

lokaal

via centrum-
gemeente 

(Beschermd 
wonen)

Inkomsten minus uitgaven

Inkomensregelingen 94% 6% - -197.258€            

47%

78%
Participatie 0% - -10.923.479€      
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3. Grip krijgen: financieel kader 
Het nieuwe financieel kader voorziet in een aantal belangrijke uitgangspunten: 

- Scope: 

het financieel kader beperkt zich tot de GRD/SDD. Dat geldt voor deze uitgangspunten, 

maar ook voor de jaarlijkse uitgangspuntennotitie. Wel verdient het aanbeveling om met 

DG&J en Drechtwerk afspraken te maken over een parallel proces om de bestuurlijke 

grip op het sociaal domein te verhogen. 

De financiële monitor bestrijkt wel het gehele sociale domein. 

- Transparantie 

De begroting, bestuursrapportages en jaarrekening worden zo transparant mogelijk 

opgesteld. Kosten worden zoveel als mogelijk in relatie gebracht tot beleidsopgaven en 

volumes per dienst, zoals die in de uitgangspuntennotitie zijn geïnventariseerd bij 

gemeenten. Door deze rechtstreekse koppeling is het mogelijk om zowel bij het 

vaststellen van de begroting als op latere momenten (bijv. na verschijning van de 

meicirculaire) te sturen en bij te stellen op basis van vooraf benoemde beleidskeuzes. 

- Efficiency en effectiviteit 

In de begrotingscyclus komt de 

focus volledig op effectiviteit te 

liggen. Dat betekent dat het 

gesprek over de omvang van de 

begroting gevoerd wordt op 

basis van (keuzes in) het beleid. 

Het gesprek over de efficiency 

van de organisatie vindt op andere momenten plaats, bijv. aan de hand van een 

benchmark. 

- Innovatie 

Onder innovatie verstaan we de ontwikkeling van nieuwe diensten en processen of het 

toepassen van nieuwe technologie in bestaande diensten en processen. De kosten voor 

generieke innovatie worden over alle gemeenten verdeeld. Deze kosten zijn onderdeel 

van de reguliere exploitatiebegroting; er worden hiervoor geen reserves gevormd. 

Als innovatie op initiatief van één of enkele gemeente(n) wordt opgestart, worden de 

ontwikkelkosten door de betreffende gemeenten gedragen. Als andere gemeenten later 

ook van deze innovaties gebruik gaan maken, betalen zij een innovatie-opslag die 

minimaal gelijk is aan de kosten die zij anders aan de “voorkant” zouden hebben 

bijgedragen. 

- Financiële begrenzing 

Er wordt reëel geraamd op basis van met gemeenten afgestemde volumes en 

beleidsopgaven. Betaalbaarheid is een integraal vraagstuk van gemeenten: de 

confrontatie van uitgaven en inkomsten wordt in beeld gebracht met behulp van de 

financiële monitor. 
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Kostenverdeling 
De verdeling van de kosten van GRD/SDD is sterk gedifferentieerd. Historisch is dit goed 

verklaarbaar, maar de huidige verdeling is daardoor niet consistent en onvoldoende 

transparant. 

Een nieuwe set aan verdeelsleutels moet gebaseerd worden op verdeelprincipes: In theorie 

zijn er vier mogelijkheden: 

o Solidariteit:  iedereen draagt in even sterke mate bij 

o Draagkracht: de sterkste schouders dragen het meest 

o Continuïteit: iedereen draagt bij op basis van historisch aandeel 

o Nut:  de gebruiker betaalt 

Voor gezamenlijke, regionale diensten ligt het voor de hand om solidariteit of nut als 

basisprincipe te kiezen, maatwerkdienstverlening wordt uitsluitend geleverd op basis van het 

principe nut. Aanpassing van de kostenverdeelsleutels vraagt om structureler onderzoek, 

waarbij niet GRD/SDD, maar primair de deelnemende gemeenten in positie zijn. 

Het heeft de voorkeur om de complete set van verdeelsleutels in één keer te herzien, zodat 

bij de besluitvorming over de toepassing en de ingroei, het totaalbeeld duidelijk is. 

 

 

Implementatie & vervolg 
De nauwe betrokkenheid van bestuurders heeft in een afzienbare periode tot een breed 

gedragen resultaat geleid. Gezien het belang van gemeenten om inzicht en grip te krijgen op 

het sociaal domein, worden ook in de implementatiefase de bestuurlijk portefeuillehouders 

nauw betrokken. In het rapport wordt daarvoor een concreet voorstel gedaan.  
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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De financiën in het sociaal domein staan landelijk en ook in de Drechtsteden in de 

schijnwerpers. Daar zijn meerdere oorzaken voor aan te wijzen. 

Allereerst heeft de omvang van de begroting van de GRD/SDD de afgelopen jaren 

regelmatig ter discussie gestaan. Vóór 2015 was het rijksbudget leidend voor de door 

gemeenten aan GRD/SDD gedelegeerde taken en daarmee was er ook een duidelijk 

financieel kader. Vanaf 2015 werden er door de decentralisaties meer taken belegd bij 

GRD/SDD. De van het rijk overkomende budgetten waren in eerste instantie sterk 

gealloceerd per taak via de zogenaamd Integratie Uitkering Sociaal Domein (IUSD). Deze 

taken worden sinds begin 2018 geleidelijk overgeheveld naar de Algemene Uitkering in het 

gemeentefond. Dat heeft tot gevolg dat ze steeds minder goed aanwijsbaar zijn èn dat de 

omvang mede afhankelijk is geworden van de uitgaven van het Rijk.1 Het logisch gevolg is 

dat de (financiële) sturing tussen gemeenten en GRD/SDD ook wijzigt. 

De tweede oorzaak is gelegen in de sterke groei van het sociaal domein. Door de 

decentralisaties en door de sterk stijgende volumes en kosten beslaat de omvang van het 

sociaal domein inmiddels meer dan 50% van de omvang van de gemeentelijke begroting. De 

behoefte bij gemeenten om ook het sociaal domein te betrekken bij lokale, integrale 

afwegingen is daardoor vergoot. Daarbij ontbreekt lokaal vaak het totaalinzicht in de kosten 

van het sociaal domein, die in de Drechtsteden voor ca. 80% bij verbonden partijen liggen. 

Ook de mogelijkheden om de kosten te beïnvloeden zijn vaak onvoldoende duidelijk. 

Tenslotte is er in 2019 in de Drechtraad een regionale visie vastgesteld: “Iedereen een 

zelfstandig & volwaardig bestaan”. Hierin staat de inwonersvraag centraal, of dat nu vanuit 

lokaal, meervoudig lokaal of regionaal niveau wordt bekeken. Dat vraagt om innovatie en 

een transformatie die het hele sociaal domein raakt en die direct gerelateerd is aan de 

financierbaarheid en aan gezamenlijke politieke keuzes. Het huidige financieel kader biedt 

daarvoor onvoldoende handvatten en daarom is ook voor de implementatie van deze nieuwe 

regionale visie een nieuw financieel kader nodig. 

 

Waar gemeenten om meer inzicht, sturing, maatwerk en integraliteit op het sociaal domein 

vragen, is er tegelijk behoefte dat de GRD/SDD als regionale dienstverlener haar 

vooraanstaande positie kan behouden en dat de kwaliteit van haar dienstverlening voor de 

inwoners van alle Drechtsteden behouden blijft. 

 

Het nu voorliggende voorstel is het direct resultaat van een in oktober 2019 door het 

Drechtbestuur opgesteld procesvoorstel aan de Drechtraad. 

 

 
1 De omvang van het gemeentefonds is direct gekoppeld aan de omvang van de rijksuitgaven door 

middel van de zogenaamde “trap-op-trap-af” systematiek. 
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1.2 Opdracht 

De Drechtraad heeft in oktober 2019 een amendement aangenomen voor een taakstelling 

op de GRD-begroting. Dat amendement heeft geresulteerd in een bestuursopdracht en een 

procesvoorstel met 2 sporen: spoor 1 betreft de invulling van een financiële taakstelling en 

spoor 2 betreft een analyse op de financiële situatie en het meerjarenperspectief. 

 

De opdracht voor spoor 2 is als volgt omschreven: 

“Komen tot een financieel kader van en voor gemeenten, waarin duidelijkheid wordt 
geboden over de gemeentelijke en regionale financiële situatie en het 
meerjarenperspectief binnen het sociale domein, en over de werking en ontwikkeling 
van de algemene uitkering uit het gemeentefonds.” 

 

1.3 Scope 

De ontwikkelingen die in §1.1 zijn beschreven, leiden tot verschillende initiatieven in de 

Drechtsteden, die vaak nauw samenhangen met het financieel kader. Belangrijke 

voorbeelden daarvan zijn: 

- Het traject “toekomstbestendige samenwerking”, waarvoor diverse 

collegeconferenties worden georganiseerd en dat heeft geleid tot een opdracht om 

uit te werken hoe GRD/SDD meer maatwerk aan gemeenten zou kunnen leveren en 

- Het project ‘”realistische ramen / begroten / ombuigen”,  

 

Het nu voorliggende financieel kader is na afstemming in het portefeuillehoudersoverleg 

Middelen geschreven op de bestaande situatie en zal afhankelijk van de uitkomsten van 

deze trajecten geactualiseerd moeten worden. Waar relevant is in de volgende hoofdstukken 

wel de relatie met deze trajecten benoemd. 

 

1.4 Aanpak 

Gegeven de opdrachtformulering “van en voor gemeenten” is bij de totstandkoming van dit 

kader continu aansluiting gezocht met gemeenten: 

- Alle wethouders financiën/middelen en alle wethouders sociaal zijn geïnterviewd. De 

hoofdlijnen uit deze gesprekken zijn vastgelegd in “rode draden” en getoetst op 

juistheid in respectievelijk het PFO Middelen en PFO Sociaal. 

- Deelresultaten zijn in eerste instantie voorgelegd aan het RCO, later aangevuld met 

een vertegenwoordiging van het NMT Sociaal. Een concept instrument (monitor) is 

via het RCO gevalideerd bij drie gemeenten en op basis van ervaringen aangepast. 

- Ideeën voor en concepten van het financieel kader zijn vanaf april 2020 maandelijks 

voorgelegd aan het PFO Integraal, aangepast op basis van commentaar en 

teruggelegd voor akkoord. 
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Daarnaast is veel informatie betrokken bij met name GRD/SDD en daarnaast bij DG&J, 

bureau Drechtsteden, Drechtwerk, de gemeente Dordrecht (inzake Beschermd Wonen) en 

externe bronnen, waaronder het CBS. 

 

1.5 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 geeft een samenvatting van de geïnventariseerde eisen en wensen voor een 

nieuwe financieel kader. In de hoofdstukken 3 t/m 5 worden vervolgens de uitkomsten in 

onderlinge samenhang beschreven: een financieel kader, een jaarlijks proces voor de 

afstemming met gemeenten en een monitor om inkomsten en uitgaven aan elkaar te 

relateren. 

Omdat in de bestuursopdracht wordt gewezen op de impact op de financiële solidariteit en 

ook in de interviews regelmatig het onderwerp kostenverdeling ter sprake kwam, wordt in 

hoofdstuk 6 ingegaan op kostenverdeelprincipes, -criteria en -sleutels. 

In hoofdstuk 7 tenslotte worden aanbevelingen gedaan voor de implementatie van het 

financieel kader, de uitgangspuntennotitie en de financiële monitor. Daarnaast wordt 

ingegaan op de gevraagde herijking/herziening van de kostenverdeelsleutels. 

 

In de bijlagen is relevante achtergrondinformatie opgenomen. 
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2. Inventarisatie eisen & wensen 

Bij alle wethouders financiën en sociaal is door middel van interviews geïnventariseerd 

welke elementen in het financieel kader een plaats zouden moeten krijgen en met welke 

onderwerpen rekening gehouden moet worden. De hoofdlijnen zijn vastgelegd in “rode 

draden”. De belangrijkste daarvan die een directe relatie hebben met het financieel kader, 

zijn hieronder kort samengevat. 
 
 

a. Geld volgt beleid 
De begroting van GRD/SDD moet niet op basis van beschikbare middelen worden 

opgebouwd, maar op basis van beleid. Als vervolgens blijkt dat de begroting de beschikbare 

middelen overschrijdt, moeten er beleidsmatige keuzes gemaakt kunnen worden om 

benodigde en beschikbare middelen op elkaar af te stemmen. 

 

b. Transparantie en vereenvoudiging 
De begroting, de resultaten van dienstverlening en de relatie tussen die twee moeten zo 

transparant mogelijk zijn. Waar mogelijk zou de begroting (en de opbouw van de portfolio) 

vereenvoudigd moeten worden. 

 

c. Lokaal - regionaal 
De scheidslijn lokaal - regionaal is niet meer scherp te maken en daarom is nauwe 

samenwerking en intensieve afstemming over de dienstverlening en de (verdeling van) 

middelen noodzakelijk. 

 

d. Integraliteit sociaal domein 
Dienstverlening en de bijbehorende kosten gaan over organisatiegrenzen heen en dat zal 

door innovatie en transformatie nog sterker worden. Het financieel kader moet rekening 

houden met die integraliteit. 

 

e. Financiële solidariteit 
Financiële solidariteit is gekoppeld aan inhoudelijke solidariteit en daardoor relevant voor 

gemeenschappelijke dienstverlening. Als verschillen in lokale aanpak (preventie) resulteren 

in verschillend gebruik van GRD/SDD-diensten moeten gemeenten daarvoor beloond of 

gecompenseerd worden. 

 

f. Governance 
Eigenaren / gemeenteraden moeten weer in positie komen, vanuit lokaal beleid keuzes 

kunnen maken en zich herkennen in geleverde diensten. 
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g. Afwegingskader 
Bestuurlijke keuzes moeten niet (alleen) financieel gemaakt worden, maar ook gebaseerd 

zijn op de beleidsinhoudelijke redenen waarom gemeenten in de GRD/SDD samenwerken: 

betere kwaliteit, meer innovatiekracht en lagere kosten. 

 

h. Kwaliteit dienstverlening 
De kwaliteit van de dienstverlening moet bij een andere financiële sturing behouden blijven. 
 

i. Differentiatie in dienstverlening 
Het financieel kader moet de voorwaarden scheppen voor meer lokale keuzevrijheid bij het 

al dan niet afnemen van diensten en bij lokaal maatwerk. 
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3. Grip krijgen: financieel kader 

Het financieel kader is een set van uitgangspunten voor de financiële sturing die met name 

van belang is bij het opstellen van de begroting. Dat kader kan niet zo “hard” zijn als in het 

verleden, omdat de uitkeringen uit het gemeentefonds steeds minder gealloceerd worden èn 

omdat er bewust voor gekozen is om niet langer te begroten op basis van beschikbare 

middelen, maar op basis van reële kosten.2 

Om financiële sturing op de GRD/SDD mogelijk te maken èn invulling te geven aan de eisen 

en wensen die bij gemeenten leven, moet het financieel kader daarom in samenhang 

worden bezien met twee nieuwe instrumenten: een jaarlijkse uitgangspuntennotitie en een 

financiële monitor sociaal domein. In onderstaande figuur zijn de instrumenten in hun relatie 

tot de jaarlijkse planning- & controlcyclus weergegeven: 

- het financieel kader beperkt zich tot een aantal uitgangspunten, nader beschreven in 

dit hoofdstuk; 

- de uitgangspuntennotitie is een jaarlijks op te stellen document dat cruciaal is om de 

verbinding met de gemeenten te versterken (zie hoofdstuk 4) 

- de financiële monitor maakt inzichtelijk hoe inkomsten en uitgaven in het totale 

sociale domein zich tot elkaar verhouden (zie hoofdstuk 5). 

 

 

 

 

 

3.1 Scope 

De scope van het financieel kader beperkt zich tot de GRD/SDD. 

Dat geldt ook voor de jaarlijkse uitgangspuntennotitie, al verdient het wel aanbeveling om 

met DG&J en Drechtwerk afspraken te maken over een parallel proces om de bestuurlijke 

grip op het sociaal domein te verhogen. 

De financiële monitor kan alleen zinvol worden gebruikt als die het gehele sociale domein 

bestrijkt. 

 

 
2 Dit wordt verder uitgewerkt in het traject “realistisch ramen / begroten / ombuigen” 
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3.2 Transparantie 

De begroting, bestuursrapportages en jaarrekening worden zo transparant mogelijk 

opgesteld. Kosten worden daarbij zoveel als mogelijk in relatie gebracht tot beleidskeuzes 

en volumes per dienst en per gemeente, zoals die in de uitgangspuntennotitie zijn 

geïnventariseerd. Door deze rechtstreekse koppeling is het mogelijk om zowel bij het 

vaststellen van de begroting als op latere momenten (bijv. na verschijning van de 

meicirculaire) te sturen en bij te stellen op basis van vooraf benoemde beleidskeuzes. 

 

3.3 Efficiency en effectiviteit 

In de begrotingscyclus ligt de focus op effectiviteit. Dat betekent dat het gesprek over de 

omvang van de begroting gevoerd wordt op basis van (keuzes in) het beleid. 

 

 

 

Het gesprek over de efficiency van de organisatie is ook belangrijk, maar vindt op andere 

momenten plaats. Dit gesprek wordt minimaal 1 keer in de 3 jaar gevoerd op basis van 

informatie van een onafhankelijke organisatie3. 

 

3.4 Innovatie 

Onder innovatie verstaan we de ontwikkeling van nieuwe diensten en processen of het 

toepassen van nieuwe technologie in bestaande diensten en processen. 

 

Uitgangspunt is dat alle gemeenten bijdragen aan de kosten voor (generieke) innovatie die 

vanuit de dienst wordt opgestart.4 De kosten voor deze generieke innovatie zijn onderdeel 

van de reguliere exploitatiebegroting; er worden hiervoor geen reserves opgebouwd. De 

kosten van meerjarige (innovatie) projecten worden gemiddeld over de projectduur en apart 

gehouden totdat het project is afgerond, zodat gemeenten ‘rust in de begroting’ houden. 

De kosten voor innovatie worden opgenomen op basis van concrete voorstellen met een 

goede onderbouwing in de jaarlijkse uitgangspuntennotitie (zie hoofdstuk 4). 

 
3 Dit kan bijv. Divosa zijn of een onafhankelijke benchmark-instituut. 

4 Dit voorkomt ook dat ‘faalkosten’ niet verdeeld worden. 
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Als innovatie op initiatief van één of enkele gemeente(n) wordt opgestart, worden de 

ontwikkelkosten door de betreffende gemeenten gedragen. Als andere gemeenten later ook 

van deze innovaties gebruik gaan maken, betalen zij een innovatie-opslag die minimaal 

gelijk is aan de kosten die zij anders aan de “voorkant” zouden hebben bijgedragen. 

 

Andere gemeenten in Zuid-Holland Zuid kunnen participeren in innovaties. 

 

3.5 Financiële begrenzing 

Er wordt reëel geraamd op basis van met gemeenten afgestemde volumes en 

beleidsopgaven (zie hoofdstuk 4). 

Betaalbaarheid is een integraal vraagstuk van gemeenten: de confrontatie van uitgaven met 

inkomsten wordt in beeld gebracht met behulp van de financiële monitor (zie hoofdstuk 5). 

 

3.6 Indeling dienstenportfolio 

Er worden drie typen diensten onderscheiden: 

- gezamenlijke diensten die door alle gemeenten in dezelfde vorm/mate worden 

afgenomen 

- gezamenlijke diensten waar gemeenten keuzevrijheid hebben in de mate waarin ze 

het afnemen  

- maatwerk diensten die door één of meerdere gemeenten worden afgenomen 

De kosten van gezamenlijke diensten diensten worden verdeeld op basis van 

kostenverdeelsleutels of op basis van voor- en nacalculatie. 

Over de kosten van maatwerkdiensten worden specifieke afspraken vastgelegd met de 

gemeenten in een dienstverleningsovereenkomst (DVO). Daarbij worden expliciete 

afspraken gemaakt over de kosten bij de beëindiging van de afname van deze dienst 

(desintegratiekosten).5 

 

  

 
5 Bovenstaande beschrijving zal worden geactualiseerd na besluitvorming over de uitkomsten van het 

project “Lokaal maatwerk”. 
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4. Verbinden: jaarlijkse uitgangspuntennotitie 

Gemeenten worden eerder betrokken in het proces om te komen tot een nieuwe 

(meerjarige) begroting. Dit versterkt de beweging om tot een zo realistisch mogelijke, kosten-

gerelateerde begroting te komen. In november wordt informatie verzameld op minimaal de 

volgende onderwerpen: 

- verwachte aantallen (o.a. demografische gegevens) voor de komende jaren van 

maatstaven die de inkomsten of uitgaven sterk beïnvloeden ; 

- behoeften aan maatwerk dienstverlening op basis van lokaal beleid; 

- richtlijnen vanuit gemeenten (vergelijkbaar met de begrotingsrichtlijnen voor de 3 

GR’en van Zuid-Holland Zuid); 

- landelijke ontwikkelingen binnen het Sociaal domein; 

- uitvoeringsplannen van de regionale visie en 

- innovatievoorstellen, zowel algemene innovaties (geïnitieerd vanuit SDD) als 

specifieke innovaties vanuit één of enkele gemeenten (zie ook § 3.4). 

De informatie van gemeenten, GRD/SDD en GRD/OCD wordt samen met andere relevante 

informatie (zoals loon- en prijsindices) en inhoudelijke, beleidsmatige uitgangspunten 

gebundeld in een jaarlijkse uitgangspuntennotitie die in januari wordt opgeleverd en 

achtereenvolgens wordt afgestemd met NMT Sociaal en RCO, PFO en DSB. In de 

uitgangspuntennotitie worden waar mogelijk en relevant keuzemogelijkheden, scenario’s en 

prioriteiten opgenomen Na vaststelling in het DSB is deze (jaarlijkse) uitgangspuntennotitie 

dé basis voor de begroting. 

 

Samengevat betekent dit dat de uitgangspuntennotitie de regionale èn lokale uitgangspunten 

en beleidskeuzes vastlegt. Dit wordt vervolgens in de begroting financieel vertaald, waarna 

bestuurders – mede op basis van de geraamde Rijksuitkeringen – tot besluitvorming kunnen 

komen. De financiële monitor sociaal domein (zie hoofdstuk 5) speelt daarbij een belangrijke 

rol voor de integrale afweging op het sociaal domein en de totale gemeentelijke 

begroting(en). 

Het gewijzigde begrotingsproces is op de volgende pagina schematisch weergegeven: 

Zichtbaar is hoe uitgangspuntennotitie en begroting GRD/SDD zich verhouden tot de 

gemeentelijke planning- en control-cyclus. Daarbij is aangesloten op de opbrengst uit 

Taskforce 1. 

Het verschil met de nu reeds in gebruik zijnde Perspectiefnota is dat de 

uitgangspuntennotitie ook expliciet ingaat op de bestaande dienstverlening en de (volume-) 

ontwikkelingen daarin. 

 

Idealiter wordt een proces met een uitgangspuntennotitie parallel uitgevoerd in de andere 

GR’en, zodat gemeenten meer grip en gelijktijdig inzicht krijgen in het totale sociale domein. 

Zodra de transformatie zich over domeingrenzen heen gaat bewegen en er budgetten 

“ontschot” worden, moet dat zelfs als een voorwaarde worden gezien. 
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5. Inzicht krijgen: financiële monitor sociaal domein 

De financiële monitor is bedoeld om op het niveau van de Drechtsteden en op gemeentelijk 

niveau  inzicht te krijgen in de inkomsten en uitgaven in het totale sociale domein. Bij het 

opstellen van de monitor is voor de volgende uitgangspunten gekozen: 

- De monitor heeft als primaire doelgroep bestuurders en bevat daarom vooral 

bestuurlijke relevante informatie. De onderliggende gegevens zijn beschikbaar 

voor financieel adviseurs en controllers. 

- De monitor beperkt zich tot inkomsten en uitgaven die gevolgen hebben voor de 

gemeentelijke begroting. Andere financieringsbronnen (bijv. eigen bijdragen) 

vallen dus buiten de scope. De monitor sluit daarom niet per definitie aan op de 

totale begroting van de betrokken organisaties. 

- De scope van de financiële monitor6 omvat: 

o Sociale Dienst Drechtsteden: alle diensten 

o Dienst Gezondheid & Jeugd: alle diensten met uitzondering van Educatie 

o Drechtwerk: gemeentelijke bijdragen aan exploitatietekort 

o Beschermd Wonen 

o Alle gemeentelijke kosten die op dezelfde taakvelden geboekt en 

verantwoord worden als één of meer van bovenstaande diensten. 

- De overheadkosten van gemeenschappelijke regelingen wordt bij de integrale 

kosten van de betreffende diensten opgenomen. De gemeentelijke overheadkosten 

zijn alleen als PM-post zichtbaar, omdat daar 

geen exacte gegevens van beschikbaar zijn. 
 
 

In de  monitor wordt zichtbaar gemaakt hoe de uitgaven 

zich verhouden tot de uitkeringen die van het rijk 

ontvangen worden. Elke organisatie heeft een eigen 

kleur: 

- Groen:  GRD/SDD 

- Oranje:  DG&J (incl. SoJ) 

- Geel:  Drechtwerk 

- Grijs:  Gemeente(n) 

- Blauw:  Gemeente Dordrecht 

   (Beschermd wonen) 
 

Per rij (horizontaal) zijn de totale inkomsten op 100% 

gesteld. Daardoor is direct duidelijk of voor het 

betreffende domein meer of minder wordt uitgegeven dan 

 
6 In bijlage 3 is een overzicht opgenomen met de relevante BBV-taakvelden. 
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wordt ontvangen. 

In de eerste kolom zijn alle gemeenschappelijke regelingen opgenomen, in de tweede kolom 

de kosten die gemeenten zelf maken of betalen aan andere organisaties en in de derde 

kolom staat de gemeente Dordrecht die als centrumgemeente fungeert voor Beschermd 

wonen. 

 

 

 

Als voorbeeld voor de werking is hierboven de figuur ingevuld op basis van de 

Jaarrekeningen 2018. Daaruit blijkt dat de inkomsten en uitgaven bij de 

Inkomensregelingen (de bovenste rij) in evenwicht zijn (afgerond 94+6=100%, een klein 

tekort van bijna 200 k€), terwijl er op Participatie, mede door financiering van het 

exploitatietekort bij Drechtwerk, een tekort is van bijna € 11 mln. Opvallend is dat het lijkt 

alsof er op Maatschappelijke ontwikkeling een groot exploitatieoverschot is. Uit nader 

onderzoek bij gemeenten blijkt dat dit waarschijnlijk veroorzaakt wordt doordat gemeenten 

veel gerelateerde kosten boeken op het nieuwe cluster Samenkracht en burgerparticipatie. 

Voor juiste stuurinformatie is het daarom belangrijk dat binnen de Drechtsteden door alle 

betrokken partijen afspraken worden gemaakt over de wijze van administratie. 
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Uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat in 2018 op regionaal niveau in totaal 770 k€ meer werd 

uitgegeven dan ontvangen. Daarbij is nog geen rekening gehouden met gemeentelijke 

overheadkosten. 
 

Naast het regionale beeld zijn er ook beelden per gemeenten opgesteld. Interessant daarbij 

is om verschillen te duiden en als gemeenten van elkaar te leren. 

 

In de bijlage zijn de beelden voor 

2018 en 2019 opgenomen. Als we de 

informatie uit deze beelden 

combineren, kan ook belangrijke 

trendinformatie beschikbaar komen. 

Dat kan helpen bij het monitoren van 

de ambities die in de regionale visie 

zijn verwoord. 

De financiële monitor volgt de 

kostenontwikkeling per programma en 

is daarmee ook een goede aanzet om 

de beoogde transparantie te 

realiseren in de kosten per dienst. 
 

Voor bestuurders is ook een overzicht 

gemaakt waarin direct te zien is waar 

het grootste deel van de kosten in het 

Sociaal domein aan worden 

uitgegeven. In bijgaande figuur zijn de 

kosten weergegeven als percentage 

van de totale inkomsten (dus niet de 

inkomsten per rij / domein). Direct 

zichtbaar is dat de uitgaven en 

inkomsten in 2018 in evenwicht waren 

(100%)7, dat 80% van de kosten via 

verbonden partijen loopt en dat het grootste deel van de inkomsten (31%) aan 

inkomensregelingen via de GRD/SDD wordt uitgegeven. 

 

De monitor wordt continu actueel gehouden. De versie die bij de begroting wordt opgesteld 

is cruciaal voor gemeenten, omdat dan zichtbaar wordt of de ambities en opgaven 

betaalbaar zijn op basis van de beschikbare rijksmiddelen èn omdat die informatie cruciaal is 

bij de integrale afweging op de totale gemeentelijke begroting. 

 
7 Het eerder genoemde regionale tekort van 770k€ is minder dan 1%. 
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Ook na verschijning van circulaires van het gemeentefonds, bij begrotingswijzigingen in één 

van de organisaties en bij verschijning van bestuursrapportages (BURAP) wordt de 

financiële monitor geactualiseerd. 

 

Op basis van de historische beelden en de meerjarenbegrotingen van de diverse 

organisaties wordt ook een meerjarenbeeld opgenomen in de monitor. 

Tenslotte zal nog onderzocht worden of er ook landelijke gemiddelden kunnen worden 

toegevoegd, zodat de cijfers ook vergeleken kunnen worden met die van andere 

organisaties (benchmarking). 

  

Onderwerp: Vaststellen lijst ingekomen stukken

208/260



 

 

24 

 

 

6. Verdeling van kosten 

De omvang van de gemeentelijke bijdragen is afhankelijk van a) de omvang van de totale 

“gezamenlijke” diensten, b) de verdeling van de daaraan gerelateerde kosten en c) de 

kosten voor lokaal maatwerk. Op het eerste en het laatste punt is in de voorgaande 

hoofdstukken ingegaan, dit hoofdstuk gaat in op de verdeling van de kosten.8 

 

De vigerende verdeling van kosten is vastgelegd in de ‘Verordening financiële bijdragen 

deelnemers openbaar lichaam Drechtsteden”. De uitwerking ervan voor de dienstverlening 

van GRD/SDD is opgenomen in de begroting en weergegeven in onderstaande tabel: 

 

 

Vanuit de theorie zijn er vier verschillende verdeelprincipes te onderscheiden: 

- Solidariteit: iedereen draagt in even sterke mate bij 

Voorbeelden hiervan zijn verdeelsleutels waarin per gemeente of per inwoner een vaste 

bijdrage wordt betaald. 

- Draagkracht: de sterkste schouders dragen het meest 

Een voorbeeld hiervan is een verdeelsleutel die gebaseerd is op de inkomsten van de 

deelnemende organisaties. 

- Continuïteit: iedereen draagt bij op basis van historisch aandeel 

Een voorbeeld hiervan is een sleutel die gebaseerd is op de kosten die gemaakt werden 

voorafgaand aan de overdracht van taken aan een nieuwe organisatie. 

- Nut: de gebruiker betaalt 

Een voorbeeld hiervan is een sleutel die gebaseerd is op de geleverde prestatie, 

bijvoorbeeld het aantal bediende klanten. 

De kosten van de GRD/SDD worden verdeeld op basis van een set aan verdeelsleutels die 

op verschillende principes gebaseerd is. De set is in onderstaande figuur weergegeven op 

 
8 Dit punt is niet expliciet in de bestuursopdracht vermeld, maar in de interviews en PFO’s wel 

regelmatig onderwerp van gesprek geweest. 
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de achtergrond, met daarover heen indicatief aangegeven op welke verdeelprincipes deze 

sleutels gebaseerd zijn. 

 

 

 

Deze verdeling is zo gegroeid: oorspronkelijke diensten van GRD/SDD werden verdeeld op 

basis van ‘solidariteit’, terwijl bij de decentralisaties vooral voor ‘nut’ is gekozen. Nadeel 

hiervan is dat de nu resulterende set niet consistent is en niet (meer) aan criteria als 

“eenvoud” en “transparantie” voldoet. Daarnaast is het verdeelprincipe van een aantal 

sleutels recent gewijzigd naar het principe “continuïteit”, omdat de verhouding van de 

inkomsten gefixeerd is op het niveau van 20189. Hierdoor is de diversiteit nog groter 

geworden. 

 

Om het geheel op te schonen ligt het voor de hand om per type dienst een verdeelprincipe 

te kiezen. Gedacht kan worden aan de volgende indeling: 

- gezamenlijke diensten (bijvoorbeeld wettelijk verplichte uitvoeringstaken) die door alle 

gemeenten op vergelijkbare wijze worden afgenomen: solidariteit 

- standaarddiensten die door een deel van de gemeenten worden afgenomen: solidariteit 

of nut 

- maatwerkdiensten: nut10 

Deze indeling dient dan als basis voor het bepalen van een kostenverdeelsleutel per dienst.  

 

Het heeft de voorkeur om de complete set van verdeelsleutels in één keer te herzien, zodat 

bij de besluitvorming over de toepassing en de ingroei, het totaalbeeld duidelijk is. 

 
9 Oorzaak hiervan is dat de inkomsten uit het gemeentefonds op enkele onderdelen steeds moeilijker 

te volgen zijn. 

10 In feite is hier geen sprake van kostenverdeling, maar van het in rekening brengen van kosten op 

basis van een dienstverleningsovereenkomst. 
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7. Uitvoeringsagenda 

De nauwe betrokkenheid van bestuurders heeft voor dit eindrapport tot een breed gedragen 

eindresultaat geleid in een afzienbare periode. Het resultaat is echter nog slechts een 

papieren resultaat. Gezien het belang van gemeenten om daadwerkelijk inzicht en grip te 

krijgen op het sociaal domein, is het wenselijk om ook in de implementatiefase de bestuurlijk 

portefeuillehouders nauw te betrekken. In dit hoofdstuk wordt daarom een voorstel gedaan 

voor de aanpak en de eigenaar van de activiteiten. 

 

Financieel kader 
In dit financieel kader staan diverse uitgangspunten en werkwijzen die gevolgen hebben 

voor de (financiële) verordeningen van de GRD/SDD. Bij de actualisering van deze 

verordeningen is het van belang dat deze wijzigingen worden meegenomen door Bureau 

Drechtsteden. 

 

Bestuurlijk opdrachtgever: Drechtstedenbestuur 

Ambtelijk opdrachtgever: Algemeen directeur / regiosecretaris 

Ambtelijk opdrachtnemer: Concerncontroller 

Implementatie gereed:  December 2020 

 

 

Uitgangspuntennotitie 
De totstandkoming van een jaarlijkse uitgangspuntennotitie vraagt een belangrijke 

aanpassing in de werkwijze van gemeenten en GRD/SDD. Daarbij is de wijziging in rollen en 

verantwoordelijkheden minstens zo belangrijk als de inhoudelijke informatie die verzameld 

moet worden. Voorkomen moet worden dat de uitgangspuntennotitie als een product van 

(alleen) GRD/SDD gezien gaat worden. Om het gewenste doel te bereiken is het van belang 

dat financiële kennis en beleidsinhoudelijke kennis binnen gemeenten bij elkaar wordt 

gebracht. 

Begonnen zou moeten worden met een format voor de uitgangspuntennotitie, om die 

vervolgens te vullen met informatie op basis van de reeds opgestelde begroting 2021. 

Overwogen kan worden om deze uitgangspuntennotitie in een simulatie te testen: wordt de 

verbinding tussen GRD/SDD  en gemeenten daadwerkelijke gerealiseerd en krijgen de 

gemeenten meer grip? 

Op die manier kan kennis en ervaring worden opgedaan, zodat de daadwerkelijke 

toepassing vanaf november 2020 voor het begrotingsjaar 2022 soepel verloopt. 

 

Bestuurlijk opdrachtgever: Drechtstedenbestuur (portefeuillehouder Sociaal), 

aangevuld met een wethouder Sociaal of  Middelen   

uit één van de andere gemeenten 
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Ambtelijk opdrachtgever: Algemeen directeur / regiosecretaris 

Ambtelijk opdrachtnemer: in te stellen projectgroep met projectleider 

Implementatie gereed:  December 2020 (eerste deelresultaat). 

 

Om alle doelen en wijziging in de sturing te realiseren zal het traject langer moeten 

doorlopen. 

 

 

Financiële monitor 
De financiële monitor is op dit moment gerealiseerd in Excel en gevuld met informatie 

afkomstig van het CBS, gemeenten, GRD/SDD, DG&J, Drechtwerk, gemeente Dordrecht en 

het ministerie van BZK (gemeentefondscirculaires). 

Gezien de brede scope van de monitor wordt voorgesteld om het beheer bij de GRD/OCD te 

beleggen in een beheersmatig professioneler omgeving, bij voorkeur geïntegreerd in het 

dashboard sociaal domein. 

Om de monitor te kunnen hanteren vanaf de planning & controlcyclus 2022 is het belangrijk 

dat de focus op de feitelijke realisatie komt te liggen en dat er een projectleider wordt 

aangewezen die de juiste en tijdige uitvoering zekerstelt. 

 

Bestuurlijk opdrachtgever: Drechtstedenbestuur (portefeuillehouder Middelen) 

Ambtelijk opdrachtgever: Algemeen directeur / regiosecretaris 

Ambtelijk opdrachtnemer: Directeur GRD / OCD 

Projectleider:   nog aan te wijzen 

Implementatie gereed:  Maart 2021 

 

 

Kostenverdeelsleutels 
Om tot een nieuwe toekomst-vaste set van kostenverdeelsleutels voor de totale 

gemeentelijke bijdragen aan de GRD/SDD te komen op basis van verdeelprincipes, is het 

van belang een zorgvuldig proces te doorlopen met rechtstreekse aansturing vanuit het 

bestuur. Een mogelijk aanpak is: 

0. Evalueer de huidige wijze van kostenverdeling 

1. Kies het gewenste verdeelprincipe (per type dienst): solidariteit, draagkracht, historie 

en/of nut 

2. Bepaal de beoordelingscriteria (mede op basis van de evaluatie) 

3. Stel een longlist van verdeelsleutels op 

4. Breng op basis van de beoordelingscriteria de longlist terug tot een shortlist per dienst 

5. Bereken het regionaal herverdeeleffect van deze sleutels 

6. Maak een bestuurlijke keuze 
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7. Mitigeer zo nodig ongewenste effecten: 

a. structureel: dempen 

b. incidenteel: ingroeien 

 

Bij de totstandkoming van een nieuwe set van kostenverdeelsleutels is de ambtelijke 

organisatie geen belanghebbende: het gaat niet om de “omvang van de koek”, maar om de 

verdeling er van. Voorgesteld wordt om te werken met een bestuurlijke 

begeleidingscommissie (met de portefeuillehouder financiën uit de DSB als voorzitter en een 

portefeuillehouder financiën uit één van de gemeenten) en een werkgroep met 

vertegenwoordigers vanuit alle gemeenten en GRD/SDD. 

 

Bestuurlijk opdrachtgever: Drechtstedenbestuur (portefeuillehouder Middelen) 

Ambtelijk opdrachtgever: - 

Ambtelijk opdrachtnemer: -  

Implementatie gereed:  Medio 2021
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Bijlage 1: Financiële monitor, regionale beelden 2018-2019 
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Bijlage 2: Relevante uitkeringen in het gemeentefonds 

 

Opbouw gemeentefonds 

Het gemeentefonds bestaat uit een aantal verschillende typen uitkeringen, waaronder: 

- Algemene uitkering 

Deze uitkering is gebaseerd op een groot aantal maatstaven. De totale omvang beweegt 

mee met de rijksuitgaven. Extra uitgaven en bezuinigingen van het Rijk hebben direct 

invloed op de omvang van de algemene uitkering. 

De algemene uitkering is verdeeld in clusters en sub-clusters, waarbij het Rijk probeert 

de benodigde middelen van gemeenten met behulp van maatstaven zo goed als 

mogelijk te benaderen. 

- Integratie uitkering 

Dit is een uitkering die op termijn onderdeel wordt van de algemene uitkering, maar door 

het ontbreken van een goede verdeelsystematiek of door grote herverdeeleffecten 

tijdelijk apart wordt gehouden. 

- Decentralisatie uitkering 

Dit zijn uitkeringen die niet verdeeld kunnen worden op basis van de methodiek van de 

algemene uitkering en waarvan niet bekend is (zoals bij de integratie uitkeringen) of en 

wanneer ze overgaan naar de algemene uitkering. Het betreft ook vaak uitkeringen met 

een tijdelijk karakter. 

In onderstaande paragrafen zijn alle voor het sociaal domein relevante uitkeringen kort 

beschreven. 

 

 

Algemene uitkering 

Cluster Inkomen en participatie 
Uitvoeringskosten van inkomensvoorzieningen en de toeleiding naar re-integratie. 

Uitvoeringskosten en verstrekkingen in het kader van minimabeleid. 

 

Subcluster participatie 
Begeleiding van mensen naar werk 

 

Cluster Jeugd 
Maatwerkdienstverlening 18- (begeleiding, jeugd-GGZ, kortdurend verblijf) en geëscaleerde 

zorg 18- (opvang, beschermd wonen, jeugdreclassering).     

 

Subcluster jeugdhulp 
Alle vormen van jeugdhulp, zoals ambulante jeugdhulp, pleegzorg, verblijf in een 

jeugdinstelling, gesloten jeugdzorg, jeugdreclassering en jeugdbescherming. 
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Cluster Maatschappelijke ondersteuning 
Maatwerkvoorzieningen, maatwerkdienstverlening en geëscaleerde zorg voor volwassenen 

(boven 18 jaar). Daarnaast betreft het taken voor individuele voorzieningen 

(woningaanpassingen, rolstoelen en scootmobielen), collectief vervoer en enkele andere 

elementen van de voormalig Wet voorzieningen gehandicapten.     

 

Subcluster Wmo2015 
Ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een 

beperking en chronische psychische en psychosociale problemen, opdat zij zo lang 

mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. 

 

Subcluster Wmo huishoudelijke verzorging 
Onder huishoudelijke hulp vallen activiteiten zoals op- ruimen, schoonmaken en 

ramen zemen.         

 

Cluster Samenkracht en burgerparticipatie 
Algemene voorzieningen gericht op participatie (buurthuizen, preventie, algemeen 

maatschappelijk werk, toezicht op kinderopvang, noodopvang vluchtelingen). 

Loketvoorzieningen gericht op toeleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning 

(wijkteams).          

          

Cluster Volksgezondheid 
Maatregelen ter bescherming van de gezondheid van de bevolking, specifieke risicogroepen, 

jeugd en ouderen. Het gaat onder meer om jeugdgezondheidszorg, openbare 

gezondheidszorg, voorlichting en advies en ambulance- en ziekenvervoer.  

           

 

Integratie uitkeringen 

Beschermd wonen 
Dit betreft het wonen in een accommodatie van een instelling met daarbij behorende toezicht 

en begeleiding. Deze ondersteuning is voor iedereen die niet meer zelfstandig kan wonen 

vanwege psychische en/of psychosociale problematiek. Afhankelijk van de behoeften en het 

aanbod van de woonvorm kan er ook begeleiding zijn bij het huishouden, het maken van 

sociale contacten en eventuele verzorging en verpleging.    

        

Participatie 
Begeleiding van mensen met een arbeidsbeperking naar (regulier of beschut) werk, 

uitvoering van de sociale werkvoorziening (Wsw).      

 

Voogdij/18+ 
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Jeugdigen met een voogdijmaatregel, of van 18 jaar en ouder die nog recht hebben op zorg 

vanuit de Jeugdwet         

         

 

Decentralisatie uitkeringen 

Armoedebestrijding kinderen 
Uitkering voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. 

 
Baankansen 
Uitkering om extra baankansen te creëren voor kwetsbare jongeren uit het voortgezet 

speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs 

 

Bonus beschut werken 
Financiële stimulans voor de in eerdere jaren gerealiseerde en gecontinueerde beschut 

werkplekken. 

 
Compensatieregeling Voogdij/18+ 
Compensatieregeling voor gemeenten waar het budget Voogdij en/of 18+ in een eerder jaar 

niet toereikend was. 

 

Geweld hoort nergens thuis 
Programma voor de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling 

 

Jeugd 
Hulpverlening en ondersteuning aan overbelaste jongeren, zoals schoolmaatschappelijk 

werk en coaching.         

 

Koplopergemeenten Cliëntondersteuning 
Extra middelen voor gemeenten om activiteiten voor onafhankelijke cliëntondersteuning te 

versterken. 

 

Maatschappelijke begeleiding 
Begeleiding van inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden. 

 

Maatschappelijke opvang 
Onderdak en begeleiding voor personen die de thuissituatie hebben verlaten en niet in staat 

zijn zich op eigen kracht te handhaven in de samenleving.    

        

Matchen op werk 
Organiseren van eenduidige en herkenbare dienstverlening in de arbeidsmarktregio's, 

waardoor werkgevers zoveel mogelijk ontzorgd worden bij hun zoektocht naar personeel. 
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Ondersteuning beschermd wonen en maatschappelijke opvang 
Het organiseren van samenwerking in de regio ten aanzien van de visie zoals verwoord in 

het rapport ‘Van beschermd wonen naar een beschermd thuis’ van de commissie 

Dannenberg. 

 
Perspectief op werk 
Extra impuls voor de arbeidstoeleiding van mensen die willen en kunnen werken, maar niet 

zelfstandig de weg naar werk vinden. 

 

Pilots logeerzorg 
Programma is om te komen tot vormen van logeerzorg waarbij ouderen voor langere tijd 

ergens kunnen verblijven om te wennen aan een intramurale setting en tot verlichting van de 

mantelzorger. 

 

Schulden en armoede 
Impuls tot verbetering van de toegang tot en de effectiviteit van de gemeentelijke 

schuldhulpverlening en versterking van de lokale regie van het armoedebeleid. 

 

Transformatiefonds Sociaal domein Jeugd 
Bijdrage voor de jeugdhulpregio om de jeugdhulp te vernieuwen. 

 

Versnelling lokale aanpak tegen eenzaamheid 
Middelen voor versnelling van bestaande en startende lokale aanpakken van het 

Programma ‘Eén tegen Eenzaamheid’. 

 

Vrouwenopvang 
Hulpverlening bij geweld in afhankelijkheidsrelaties. Dit betreft zowel volwassenen (huiselijk 

geweld) als kinderen (kindermishandeling), maar ook mensenhandel.    
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Overige uitkeringen in het gemeentefonds 

Suppletie-uitkering overheveling IUSD 
Suppletie-uitkering overheveling Jeugdhulp 
Suppletie-uitkering overheveling Wmo 2015 
 
Deze drie suppletie-uitkeringen zijn bedoeld om op basis van het herverdeeleffect bij de 

overgang naar de algemene uitkering stapsgewijs in te groeien. 

 

 

Relevante uitkeringen buiten het gemeentefonds 

BUIG 
Gebundelde uitkering voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de 

Participatiewet, IOAW, IOAZ en Bbz 2004 (levensonderhoud startende ondernemers) en 

voor de inzet van loonkostensubsidie. 

 

Vangnet 
Compensatieregeling voor gemeenten met grote tekorten op inkomensregelingen. 

 

Bbz 2004 
Levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (per 1 januari 2020 toegevoegd aan BUIG) 
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Bijlage 3: Relatiematrix van baten, lasten en diensten 
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Technische vragen namens SGP-CU Sliedrecht naar aanleiding van Pilot SDD vouchers voor inrichting 
 
 
Naar aanleiding van het bericht van de SDD over een pilot waarin vouchers beschikbaar zijn voor inrichting 
van woningen heeft onze fractie de volgende vragen:  
 
- Is deze pilot voor alle Drechtstedengemeenten? 
- Bij deze pilot wordt samengewerkt met Geef het Dordt. Zijn andere organisaties ook in beeld geweest om 
mee samen te werken? 
- Bij Geef het Dordt wordt volgens hun website een wederdienst verwacht. Geldt dat ook bij dit project?  
 
Wij zien de beantwoording van onze vragen met belangstelling tegemoet. 

Met vriendelijke groet,  
 
Ria de Mul 
SGP-ChristenUnie Sliedrecht 
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BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN (artikel 40 RvO) 
 
Indiener(s) SGP-ChristenUnie Sliedrecht 
Vraag voor: Drechtstedenbestuur 
Datum indienen: 25 september 2020 
Onderwerp: Pilot SDD vouchers voor inrichting 
  
Portefeuillehouder: P.J. Heijkoop / P.L. Paans 
Antwoord van: G. Laarman, Sociale Dienst Drechtsteden 
Datum: 2 oktober 2020 
 
 

 

 
 
 
 
 
Vraag: 

 
Naar aanleiding van het bericht van de SDD over een pilot waarin 
vouchers beschikbaar zijn voor inrichting van woningen heeft de fractie 
SGP-ChristenUnie Sliedrecht de volgende vragen:  
 
Is deze pilot voor alle Drechtstedengemeenten?  
 

Antwoord: Ja, deze pilot is beschikbaar voor de inwoners van alle Drechtsteden-
gemeenten. Bijzondere bijstand aanvragen voor woninginrichting kan nu al via 
het digitale aanvraagformulier op de website van de Sociale Dienst 
Drechtsteden. Wat er per 1 oktober verandert is dat er een extra optie wordt 
toegevoegd om, in plaats van leenbijstand (= schuld), bijstand in natura aan te 
vragen. Alleen mensen die een volledige woninginrichting aanvragen komen 
(vooralsnog) in aanmerking. Er verandert dus iets in de mogelijke vorm van de 
verstrekking van de bijstand, maar er verandert niets aan de voorwaarden van 
de bijzondere bijstand (noodzaak, inkomens- en vermogenstoets, etc.). 
 

 
Vraag: Bij deze pilot wordt samengewerkt met Geef het Dordt. Zijn andere organisaties 

ook in beeld geweest om mee samen te werken?  
 

Antwoord: Het idee is dat de pilot uitwijst hoe het verstrekken van goederen in natura 
loopt, om zo alle 'lessons learned' te vertalen naar goed uitvoerbaar beleid. 
De pilot moet uitwijzen of en per wanneer het aanbod in natura standaard 
onderdeel kan worden van het regionaal minimabeleid. Bij een geslaagde pilot 
zouden ook andere organisaties in beeld kunnen komen, maar vooralsnog is 
gekozen voor Geef het Dordt. Verder is alleen met SUN Drechtsteden contact 
geweest over witgoed. 
 
 

Vraag: Bij Geef het Dordt wordt volgens hun website een wederdienst verwacht. 
Geldt dat ook bij dit project?  
 

Antwoord: Nee, dit geldt niet voor de inwoners die deelnemen aan de pilot. 
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Telefoon

E-mail:  

Bijlage(n): geen 

Datum: 12 oktober 2020 

Ons kenmerk: BDR/20/2517821 

Uw kenmerk: n.v.t. 

Postbus 619  3300 AP Dordrecht 

Woonlocatie Brouwersdijk 

Behandeld door:

Onderwerp: beperking openingstijden Drechthopper 

Geachte mevrouw , 

In uw e-mail van 1 oktober 2020 aan de Drechtraad geeft u aan dat met de nieuwe openingstijden van 
de Drechthopper het vervoersaanbod van de Hopper niet meer, of in ieder geval niet meer op 
zaterdagmorgen, aansluit bij de behoefte van één van uw bewoners. U vraagt welke alternatieven de 
Drechtraad hiervoor in gedachten heeft. In deze brief krijgt u een reactie op uw bericht. 

Wanneer er voor het knelpunt dat u noemt geen andere oplossing te vinden is dan het verzorgen van 
vervoer buiten de openingstijden van de Drechthopper om, dan is er voor deze bewoner de mogelijkheid 
om een persoonsgebonden (vervoers)budget (PGB) aan te vragen. Daarmee kan de bewoner haar eigen 
mobiliteit organiseren, zonder de beperkingen die gelden voor het collectief georganiseerde Hopper-
vervoer.  

Daarbij geldt dat uw bewoner dan wel moet kiezen tussen het gebruik maken van de Drechthopper 
(en alle daarbij geldende kaders en spelregels) óf het gebruik maken van een PGB. Het is niet mogelijk 
deze voorzieningen te combineren. De te maken afweging komt (in het kort) er op neer dat een PGB niet 
gebonden is aan de (beperkende) kaders die gelden voor de Drechthopper, maar dat er in vergelijking 
met de Hopper minder gereisd kan worden voor dezelfde eigen bijdrage.  

Meer informatie over het PGB voor vervoer vindt u via https://www.socialedienstdrechtsteden.nl/pgb. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.  

Hoogachtend, 
namens het Drechtstedenbestuur, 

P.L. Paans
Portefeuillehouder Sociaal

Kopie aan: 

- Leden van de Drechtraad

- Leden van het Drechtstedenbestuur
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Beste bestuurders en raadsleden,  

Wat we in afgelopen maanden hebben geleerd is dat iedereen totaal onverwacht geraakt kan 

worden in zijn bestaanszekerheid. De inwoner die al tot een kwetsbare doelgroep behoorde of 

de ondernemer die een goed bestaan leidde… Het kan iedereen overkomen.  

We vinden het als Sociale Dienst Drechtsteden ontzettend belangrijk om onze dienstverlening 

hierop aan te passen en daar waar nodig een maatschappelijk verbindende rol in te nemen. 

Via deze nieuwsbrief nemen we u mee in de laatste stand van zaken, over de knelpunten die 

onze klanten ervaren en over de aanpak hiervan. Dit is een vervolg op de nieuwsbrief die u op 

24 april van ons hebt ontvangen.   

David van Maanen, directeur Sociale Dienst Drechtsteden 

 

 

Dienstverlening in coronatijd 

In de nieuwsbrief van april gaven we aan dat de Rijksoverheid instellingen heeft opgeroepen 

om na te denken over 1,5 meter dienstverlening. In de afgelopen maanden heeft dit gevolgen 

gehad voor ons Werkplein, onze vergaderruimtes, huisbezoeken en andere activiteiten. Met de 

huidige maatregelen van de 'gedeeltelijke' lockdown werken alle medewerkers van de sociale 

dienst vanuit huis, maar het kantoor is ingericht om in de toekomst - volgens de RIVM-

richtlijnen - mensen te ontvangen.  

Ondanks de beperkende maatregelen zoekt de sociale dienst naar manieren om contact te 

leggen en verbinding te creëren. Zo werd de 'inspiratie- en netwerkbijeenkomst voor 

samenwerkingspartners' georganiseerd binnen de Microsoft Teams-omgeving.  

De maatregelen hebben veel impact op het Werkplein. Het advies is om in publieke ruimten een 

niet-medisch mondkapje te dragen. Onze medewerkers, die op het Werkplein werken, dragen 

daarom een mondkapje. Klanten die de sociale dienst bezoeken ontvangen bij binnenkomst een 

mondkapje. De ruimten zijn zo aangepast dat er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. 

Waar nodig, staan plexiglas schermen. Ook zijn er hygiënezuilen aanwezig waar handen 

ontsmet kunnen worden. 

We zijn trots op onze medewerkers die zich, ondanks alle maatregelen, hard en met hart voor 

de kwetsbare inwoners (blijven) inzetten. 

NIEUWSBRIEF 

Dienstverlening Sociale Dienst Drechtsteden 

i.r.t. coronavirus  

Nr. 3 – 16 oktober 2020 
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Participatieplekken  

Leerwerkbedrijven werkzaamheden voortgezet 

In de vorige nieuwsbrief meldden we dat inwoners voorlopig geen gebruik zouden kunnen 

maken van de participatieplekken om te voorkomen dat zij of hun begeleiders risico zouden 

lopen op besmetting met het virus. Enkele leerwerkbedrijven hebben, in overleg met de sociale 

dienst, hun werkzaamheden destijds toch voortgezet omdat veel deelnemers aan 

participatieplekken kwetsbare inwoners zijn en voor hen een groot risico op onder meer 

eenzaamheid en verlies aan dagritme bestaat. De overige leerwerkbedrijven is verzocht om in 

contact te blijven met de participanten. Ook de klantregisseurs van de sociale dienst hebben 

telefonisch contact met hen opgenomen om na te gaan of er een zorgbehoefte was, en indien 

nodig werd ondersteuning geregeld via #SDDhelpt.  

De participatiebonus aan deelnemers werd doorbetaald. Ook de financiële bijdrage aan de 

leerwerkbedrijven liep in deze periode gewoon door, waardoor financiële problemen bij deze 

bedrijven werden voorkomen. De matchingsunits stelden nieuwe plaatsingen uit tot de 

richtlijnen van het RIVM op dit punt zouden versoepelen.  

Effecten van corona 

We zijn nu een half jaar verder. We zijn nagegaan wat de effecten van corona zijn geweest op 

de bezetting van de participatieplekken. In maart waren 522 plekken van de 630 beschikbare 

participatieplekken bezet, in september waren dat er nog 490. In totaal zijn er dus 32 minder 

kandidaten geplaatst. Naast het aantal plaatsingen is de coronacrisis ook van invloed geweest 

op de inhoud van de werkzaamheden en de begeleiding van de participanten. De plekken in 

verpleeg- en verzorgingshuizen en de horeca kunnen niet gebruikt worden. Enkele 

leerwerkbedrijven hebben ervoor gekozen om het werken op minimaal 1,5 meter binnen het 

bedrijf mogelijk te maken en om minder uren beschikbaar te stellen. Vooral het begin van de 

coronatijd werd door participanten ervaren als een 'snelkookpan van problemen'. De 

leerwerkbedrijven hebben zich ingezet om – vaak op alternatieve wijze (bijvoorbeeld digitaal via 

app-groepen) - contact met hun deelnemers te houden. Enkele participanten kozen er ook zélf 

voor om vanwege het gezondheidsrisico niet aan de activiteiten deel te nemen. Met hen is 

gekeken naar een passend alternatief, en als dit niet gevonden kon worden werd de activiteit 

stopgezet.  

Samenvattend: de leerwerkbedrijven, matchingsunits en onze klantregisseurs merken dat deze 

kwetsbare groep lijdt onder de crisis. Er zijn minder participanten actief en er moest worden 

gezocht naar nieuwe manieren van werken. Inmiddels is het stof wat neergedaald en probeert 

men de negatieve effecten zoveel mogelijk te beperken door gezamenlijk maatwerk te leveren, 

met als doel om alle participanten snel weer in een stabiele situatie te krijgen en/of te houden. 

 

PERSPCT 

PERSPCT heeft ingespeeld op de corona-effecten door de dienstverlening digitaal te 

organiseren. Heel concreet houdt dit in dat de ontwikkeling en voorbereiding op de 

arbeidsmarkt van bijstandsgerechtigden plaatsvindt door bijeenkomsten online. Deelnemers 

krijgen 2 keer per week een training en 1 keer in de week een begeleidend gesprek. Dit vraagt 

wel meer en andere vaardigheden van de medewerkers binnen PERSPCT, maar tot op heden 

weten zij daarop in te spelen. De trainingen die georganiseerd worden zijn gericht op 

persoonlijke ontwikkeling en effectiviteit. De leerlijnen binnen PERSPCT lopen dus door, maar 
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hierbij moet aangetekend worden dat de onderdelen die gericht zijn op het ontwikkelen van 

werknemersvaardigheden en competenties eigenlijk alleen in een praktijksetting georganiseerd 

kunnen worden en daarom nu niet plaatsvinden. Vooralsnog heeft dit geen effect op de 

doorstroom vanuit PERSPCT naar bijvoorbeeld Baanbrekend Drechtsteden, maar er moet 

gekeken worden of dit geen effect zal hebben op de duurzaamheid van de plaatsingen. 

 

Schuldhulpverlening 

Ook in de 2e helft van 2020 blijft het aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening achter bij 

de, in 2019 geformuleerde, prognoses van ongeveer 1.200 nieuwe trajecten per jaar. Dit beeld 

in de Drechtsteden komt overeen met de landelijke trend.  

Oorzaken liggen in de opstelling van schuldeisers die, ook op aandringen van het kabinet, 

schuldenaren coulant behandelen en minder incassomaatregelen in gang zetten. Ook de 

opstelling van mensen met schulden zal een rol spelen: in de praktijk blijkt een zekere 

terughoudendheid bij mensen met betalingsachterstanden om zich bij de Sociale Dienst 

Drechtsteden te melden.  

Verwachting van een sterke toename 

Het aantal aanmeldingen zal naar verwachting in 2021 en 2022 sterk toenemen. In de media 

wordt van een "boeggolf" gesproken. De organisatie is hierop voorbereid. 

Ook de rijksoverheid biedt extra ondersteuning bij de aanpak van een sterke toename van het 

aantal aanmeldingen voor schuldhulpverlening. In het derde steun- en herstelpakket worden 

maatregelen aangekondigd om snelle hulp en ondersteuning te bieden aan mensen die als 

gevolg van de crisis met schulden- en armoedeproblematiek te maken krijgen. Input voor deze 

aanpak komt onder meer uit de rondetafelgesprekken tussen Divosa, de VNG, publieke, private 

en maatschappelijke organisaties en de staatssecretaris. Landelijk wordt er € 146 miljoen aan 

extra middelen vrijgemaakt voor de aanpak van armoede en schulden. Het geld gaat onder 

meer naar gemeenten ten behoeve van het gemeentelijk schuldenbeleid (efficiëntere en snellere 

dienstverlening) en de bijzondere bijstand. 

 

Wmo 

Dienstverlening Wmo-consulenten 

Helaas is naar aanleiding van de nieuwe kabinetsmaatregelen de Wmo-dienstverlening opnieuw 

afgeschaald. Voor de Wmo-consulenten geldt dat ze alleen nog huisbezoeken afleggen in 

situaties waarin een digitaal of telefonisch contact met de klant niet mogelijk is of niet 

volstaat. De meeste keukentafelgesprekken en indicatiegesprekken worden daardoor 

telefonisch en via beeldbellen gevoerd. Hoewel deze werkwijze voor dit moment de beste 

oplossing is, wordt alles gedaan om de dienstverlening weer op te schalen zodra de 

kabinetsmaatregelen dit toelaten.  

Waar we bij de eerste 'intelligente' lockdown vanaf april een afname zagen van het aantal 

Wmo-meldingen zien we dat effect op dit moment nog niet. Het aantal meldingen is stabiel op 

het niveau van voor corona.  
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Ondersteuning door de aanbieders 

Voor de verstrekking van voorzieningen (rolstoelen, woningaanpassingen en scootmobielen) 

lijken vooralsnog weinig problemen op te treden als gevolg van de maatregelen. De 

ondersteuning door zorgaanbieders en het personenvervoer staat daarentegen wel onder druk 

als gevolg van de nieuwe kabinetsmaatregelen en de eerder ingevoerde 1,5 meter maatregel.  

De capaciteit van de ondersteuning is lager dan voor de corona-uitbraak. Naast de 1,5 meter 

maatregel is nu ook het 'griepseizoen' ingetreden. Door de strengere richtlijnen rondom 

gezondheidsklachten is het ziekteverzuim bij aanbieders enorm hoog. Sommige aanbieders 

melden een verzuim van 20 tot 25 procent. Dit is een combinatie van werknemers die ziek zijn, 

verkoudheidsklachten hebben of wachten op een testuitslag.  

We hebben met aanbieders over deze knelpunten gesproken om te zoeken naar mogelijkheden 

om dit ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken. Aanbieders werken in toenemende mate met 

mondkapjes en andere beschermende middelen. Bovendien onderzoeken ze de mogelijkheid om 

zelf coronatesten in te kopen en uit te voeren, zodat medewerkers sneller getest worden en 

weer inzetbaar zijn. Een aantal aanbieders is hier al mee gestart. Op deze manier spannen 

aanbieders zich in om het ziekteverzuim tot een minimum te beperken.  

Dagbesteding 

Door de 1,5 meter maatregel is het voor de aanbieders niet mogelijk hun maximale capaciteit 

te benutten. Ondanks alle inspanningen is het aanbod kleiner dan de vraag. Dit komt aan de 

ene kant door het gebrek aan fysieke ruimte en aan de andere kant door het hoge 

ziekteverzuim van personeel. Voor dagbesteding, met name in de ouderenzorg, geven 

aanbieders aan dat ze nieuwe cliënten op dit moment niet direct kunnen plaatsen. En ook 

bestaande cliënten krijgen door het beperktere aanbod vaak minder dagdelen dan waarvoor ze 

zijn geïndiceerd.  

Huishoudelijke ondersteuning 

Het genoemde ziekteverzuim is ook van invloed op de beschikbaarheid van huishoudelijke 

ondersteuning. Naast het ziekteverzuim is er ook onvoldoende tijdelijk personeel beschikbaar 

om de planning rond te krijgen. Het gevolg hiervan is dat een deel van de cliënten minder vaak 

ondersteuning gaan krijgen dan ze gewend waren.  

Individuele begeleiding 

Voor de voorziening individuele begeleiding hebben we op dit moment nog geen signalen over 

het afschalen van de ondersteuning. Maar we verwachten dat, als gevolg van de recente 

ontwikkelingen, fysieke vormen van klantcontact weer meer vervangen zullen gaan worden 

door telefonisch en digitaal contact. 

Vervoer 

Voor de Drechthopper geldt dat er, vanwege de 1,5 meter maatregel, maximaal 3 reizigers 

tegelijk kunnen reizen in de busjes. Wanneer er begeleiders meereizen, mogen er maximaal 2 

reizigers mét begeleider mee. Voor de Wijkhopper geldt dat er 1 reiziger of 1 reiziger mét 

begeleider (achterin) mee kan. Alle reizigers zijn verplicht een mondkapje te dragen (net als de 

chauffeur). Bij het boeken van de rit geeft Stroomlijn expliciet aan dat het reizen tot een 

minimum moet worden beperkt. De keuze om wel of niet te reizen blijft bij de reiziger zelf.  

Door de beperkte beschikbare capaciteit in de voertuigen, kan het zijn dat er op momenten 

onvoldoende voertuigen beschikbaar zijn om (direct) aan de vraag te voldoen. In die gevallen 

zoekt Stroomlijn samen met de reiziger een ander geschikt moment om alsnog de reis te 
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kunnen maken. Verwachting is dat de terugval in de vraag naar vervoer (die we nu al zien) 

ertoe leidt dat bijna iedereen die wil/moet reizen, zijn reis ook gewoon kan maken op het 

moment dat hij wil. 

Communicatie aan inwoners 

Om klanten te informeren over de problemen die aanbieders ervaren om de continuïteit van 

zorg te waarborgen gaat binnenkort een bericht uit. Als klanten vragen hebben over hun 

persoonlijke situatie kunnen zij altijd contact opnemen met de sociale dienst.  

Coulance en meerkosten voor zorgaanbieders 

Sinds juli is de coulanceregeling voor financiële zekerheid landelijk gestopt. Wij volgen deze lijn 

en vanaf 12 juli wordt alleen nog de feitelijk geleverde zorg betaald. De beperking van het 

aanbod zoals hierboven benoemd, betekent in de praktijk dat vooral de aanbieders van 

dagbesteding worden geconfronteerd met een forse daling van de omzet.  

Zorgaanbieders hebben hier aandacht voor gevraagd. Naar aanleiding daarvan hebben we met 

zorgaanbieders gesproken om te zoeken naar mogelijkheden om de ondersteuning zoveel als 

mogelijk op peil te houden. Dit is in het belang van de financiële gezondheid van de 

zorgorganisaties, maar vooral ook van de cliënten. Het is nog onduidelijk of het Rijk naar 

aanleiding van de huidige ontwikkelingen ook de oude coulanceregeling weer gaat afkondigen.  

De meerkostenregeling vanuit het Rijk voor zorgaanbieders is nog wel van kracht. Wij hebben 

met de zorgaanbieders de afspraak gemaakt om bij verwachte meerkosten in een vroegtijdig 

stadium contact op te nemen met de sociale dienst. We kunnen dan gezamenlijk beoordelen of 

deze kosten voor de meerkostenregeling in aanmerking komen, en of de meerkosten bijdragen 

aan de continuïteit van de ondersteuning. Door vroegtijdig contact te hebben over mogelijke 

meerkosten willen we voorkomen dat zorgaanbieders voor verrassingen komen te staan.  

De eigen bijdrage Wmo 

De problemen bij het CAK voor de inning van de eigen bijdrage over 2020 zijn inmiddels 

opgelost. De aanlevering van de berichten is goed gegaan. Vanaf oktober is het reguliere 

proces van de inning van de eigen bijdrage gestart. 

Daarnaast loopt nog wel een inhaalactie vanuit het CAK om de stapelfacturen over de eerste 

acht maanden van het jaar te sturen. Hierbij zijn de maanden april en mei uitgezonderd van 

eigen bijdrage, vanwege de verminderde ondersteuning tijdens de intelligente lockdown. 

Gemeenten worden door het Rijk gecompenseerd voor de lagere opbrengsten eigen bijdrage in 

deze maanden. Naast de vrijstelling over de maanden april en mei betalen klanten die langer 

dan 1 maand geen gebruikmaken van ondersteuning over die maand geen eigen bijdrage. Voor 

deze onderbrekingen ontvangen gemeenten geen compensatie vanuit het Rijk.  

Deze inhaalactie betekent dat het CAK in de periode oktober tot en met december nog 3,5 

miljoen brieven en facturen moet versturen. De planning is dat uiterlijk eind december alle 

brieven en facturen verstuurd zijn. Dit wordt geregeld door stopberichten aan het CAK. Half 

oktober zijn al deze berichten aangeleverd en worden deze volgens planning tijdig verwerkt, 

voordat de facturen gestuurd worden. Mocht hier een vertraging in komen, lost het CAK dit op 

door zogenaamde creditfacturen. Alle klanten zijn hierover door het CAK geïnformeerd en 

hebben de mogelijkheid van betaling tot eind januari of het treffen van een betalingsregeling.  
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In- en uitstroom bijstand 

Effecten van coronacrisis 

De impact van de coronacrisis op de instroom in de algemene bijstand is niet direct zichtbaar. 

Bijstand is een financieel vangnet waar pas een beroep op gedaan kan worden als er geen 

voorliggende voorzieningen meer zijn. Dit betekent dus dat de behoefte aan bijstand door 

verschillende groepen inwoners soms pas met enige vertraging ontstaat. Het effect van corona 

is nog niet of beperkt zichtbaar in de instroomcijfers. In de periode 1 januari t/m 31 augustus is 

de instroom toegenomen met 6% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Dit verschil is te 

klein om direct te kunnen terugvoeren op de effecten van corona. De Sociale Dienst 

Drechtsteden zag een korte piek in maart en april van de instroom, maar dit heeft zich niet 

doorgezet.  

Voorzieningen voorafgaand aan bijstandsuitkering 

Wel verwachten we dat de effecten op de instroom nog zullen volgen. Er zijn verschillende 

voorzieningen die nu aan een bijstandsuitkering voorafgaan, zoals de Tozo regeling voor 

zelfstandigen, NOW-regelingen voor ondernemers met personeel en is er in veel gevallen eerst 

sprake van een WW-periode. Het is niet met zekerheid te zeggen hoeveel van die 

voorzieningen worden opgevolgd door een aanvraag voor een bijstandsuitkering. Sinds het 

begin van de coronacrisis krijgen veel inwoners met tijdelijke arbeidscontracten geen verlenging 

meer van hun arbeidscontract. Als gevolg hiervan is het beroep op kortdurende WW-

uitkeringen zeer sterk gestegen. Nu deze WW-periodes van veel inwoners aflopen, en de 

werkloosheid verder toeneemt, verwachten wij dat een deel van deze inwoners op korte 

termijn een beroep zal doen op de bijstand. Hierover onderhouden we nauw contact met UWV 

binnen de samenwerking ‘max-WW’. Ondernemers die door de coronacrisis omzetverlies lijden, 

komen momenteel nog in aanmerking voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig 

ondernemers (Tozo 1, Tozo 2, Tozo 3 en Tozo 4). Tozo-3 is op dit moment van kracht en loopt 

tot en met 31 maart 2021. We verwachten dat een deel van deze zelfstandigen op korte 

termijn geen levensvatbaar bedrijf meer heeft en daarom een beroep zal doen op de bijstand en 

problematische schulden zal opbouwen. 

Uitstroom uit de bijstand 

De uitstroom uit de bijstand blijft in 2020 in de periode 1 januari 2020 tot en met 31 augustus 

2020 achter bij dezelfde periode in 2019. In 2020 is er in die periode 27% minder uitstroom. 

Daarbij moet wel aangetekend worden dat de uitstroom al voor de corona-periode terugliep. Er 

is bijvoorbeeld geen duidelijk verschil tussen de maanden januari en februari voor corona 

enerzijds en de maanden maart tot en met augustus sinds corona anderzijds. Overigens gaat 

het bij uitstroom om een stuk meer dan alleen uitstroom naar werk. Er zijn verschillende 

redenen, zoals verhuizingen, fraude, verandering in huishouding, waar de sociale dienst geen 

invloed op heeft. De uitstroom naar werk vanuit de dienstverlening van Baanbrekend 

Drechtsteden vindt, ondanks corona, nog steeds plaats. Het derde kwartaal in 2020 laat 

namelijk zien dat er nog steeds mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt. Ten opzichte van de 

167 plaatsingen in het tweede kwartaal, was er in het derde kwartaal sprake van 247 

plaatsingen (+48%). 
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Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) 

Wat hebben we gedaan? 

Zoals in de vorige nieuwsbrief aangegeven zijn wij in maart gestart met het uitvoeren van de 

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). Inmiddels zijn Tozo-1 (maart-

mei) en Tozo-2 (juni-september) geëindigd. Het totaal aantal aanvragen Tozo-1 (4.606) en 

Tozo-2 (1.261) in de Drechtsteden bedraagt 5.867. Het belangrijkste verschil tussen Tozo-1 

en Tozo-2 is dat bij Tozo-2 ook wordt gekeken naar het inkomen van de partner, waardoor 

minder gezinnen in aanmerking kwamen.  

Wat doen we nu? 

Per 1 oktober is Tozo-3 in werking getreden. Vlak voor de inwerkingtreding van Tozo-3 besloot 

de Rijksoverheid om de lichte vermogenstoets te laten vervallen en de looptijd in te korten van 

9 naar 6 maanden. Ondanks deze late wijzigingen kan Tozo-3 vanaf 1 oktober 2020 

aangevraagd worden bij de Sociale Dienst Drechtsteden via het digitale aanvraagformulier. Op 

13 oktober had de sociale dienst 360 aanvragen ontvangen. Tozo-3 kan tot en met 31 maart 

2021 worden aangevraagd. 

Tegelijkertijd is de sociale dienst ook begonnen met de controle achteraf van Tozo-1 en Tozo-

2. Bij de Tozo woog zwaar dat gemeenten de regeling snel konden invoeren en dat grote 

aantallen snel afgehandeld konden worden. Om die reden was de controle vooraf beperkt en 

wordt achteraf nog een (steekproefsgewijze) controle uitgevoerd. Hierbij wordt samengewerkt 

met het Inlichtingenbureau dat signalen kan aanleveren van misbruik of oneigenlijk gebruik van 

de Tozo.  

Wat staat ons te wachten? 

Aan het einde van dit jaar moeten gemeenten samen met hun accountant de rechtmatigheid 

van de Tozo controleren en een financiële verantwoording geven. Hiervoor is op 6 oktober het 

document 'Rechtmatigheid en Financiële verantwoording Tozo' gepubliceerd. Op basis van dit 

document kunnen wij aan de slag. 

Verder krijgen gemeenten per 1 januari 2021 een extra taak om zelfstandigen te ondersteunen 

bij de heroriëntatie. De bedoeling is dat zelfstandigen, die nog steeds afhankelijk zijn van een 

Tozo-uitkering, zich breder gaan oriënteren op de arbeidsmarkt. Gemeenten krijgen daarom 

extra middelen om coaching, advies en bij- of omscholing aan te bieden. Ook is de sociale 

dienst aan het onderzoeken welke andere behoeften aan ondersteuning de zelfstandig 

ondernemers hebben, zodat de dienstverlening hierop kan worden aangepast. 

Tozo-3 eindigt per 1 april 2021 en wordt opgevolgd door Tozo-4. Hierbij wordt de toets op 

beschikbare geldmiddelen (alsnog) toegevoegd. Tozo-4 kan voor maximaal 3 kalendermaanden 

worden aangevraagd in de periode april tot en met juni 2021. Per 1 juli 2021 kan de Tozo niet 

meer aangevraagd worden en is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 weer het 

reguliere vangnet voor zelfstandigen. 
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Aantal aanvragen Tozo Tozo-1 Tozo-2 Tozo-3  

(verkorte aanvragen) 

Alblasserdam 240 55 17 

Dordrecht 2.363 740 228 

Hardinxveld-Giessendam 173 36 4 

Hendrik-Ido-Ambacht 430 90 28 

Papendrecht 472 111 29 

Sliedrecht 241 54 11 

Zwijndrecht 688 179 43 

Totaal 4,607 1,265 360 

 

 

#SDDhelpt 

Contact met kwetsbare inwoners 

In maart ontstond #SDDhelpt als gevolg van alle gebeurtenissen in de wereld, in het land en in 

onze regio. Het doel van #SDDHelpt is om de hulpvraag van kwetsbare inwoners tijdens de 

coronacrisis in beeld te brengen, en deze zorg- of hulpvraag te verbinden met het aanbod van 

de Sociale Dienst Drechtsteden, maar vooral ook aan lokale initiatieven in de samenleving. Dit 

doen we door kwetsbare inwoners telefonisch te benaderen. Maar ook door een vraagbaak te 

zijn voor inwoners en mantelzorgers met een hulpvraag.  

Wat is er gedaan? 

Inmiddels 6 maanden verder zijn er bijna 6.000 klanten gebeld. 270 klanten heeft #SDDhelpt 

kunnen koppelen aan een lokale vrijwilligersinstantie. De contacten met de coördinatoren en de 

sociale dienst zijn nog altijd warm en hartelijk. 

Met de organisaties uit Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht en Dordrecht zijn al afspraken 

gemaakt om de samenwerking voort te zetten en ook intern wordt deze actie 'ingevlochten' in 

de reguliere werkzaamheden.  

#SDDhelpt blijft bellen en blijft helpen. Het is een prachtig voorbeeld van het 'gewoon doen' 

van de regionale visie. Niet alleen, maar samen met de inwoners van de Drechtsteden. 
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Raadsinformatiebrief 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezoekadres: 
Spuiboulevard 298 
3311GR Dordrecht  

 

IBAN: NL88 BNGH 0285127748 
BIC: BNGHNL2G 
 

 
Aan de (plv.) leden van de Drechtraad 
 

 

Telefoon: 078-770 3954  

 

E-mail: jvan.dijk@drechtsteden.nl 
 

Bijlage(n): - 

Behandeld door: J. van Dijk Datum: 8 oktober 2020 

Onderwerp: Huisvesting GRD Ons kenmerk: BDR/20/2517215 

 Uw kenmerk: - 

 

 
Geachte dames en heren,  
 
De huisvestingssituatie van de GRD gaat over een aantal jaren wijzigen. Op dit moment worden de 
kantoorpanden Hellingen (aan de Spuiboulevard) en Dienstengebouw (Noordendijk) gehuurd van de 
gemeente Dordrecht. Beide huurcontracten lopen tot en met 2022. Daarnaast huurt de GRD 
kantoorruimte in het gemeentehuis van Sliedrecht. 
In de Hellingen zitten nu de Sociale dienst, het Ingenieursbureau, en Bureau Drechtsteden. Het 
Servicecentrum heeft kantoor in het Dienstengebouw, en Gemeentebelastingen/ Onderzoekcentrum zijn 
gehuisvest in Sliedrecht. 
 
Gemeente Dordrecht doet een herontwikkeling van het gebied rond de Spuiboulevard. In dat kader wordt 
een nieuw kantoorpand gebouwd, Huis van Stad en Regio, en wordt pand Hellingen gesloopt, net als het 
huidige Stadskantoor van Dordrecht. Planning is dat Huis van Stad en Regio medio 2024 gereed is. 
Zoals de naam al zegt heeft het Huis van Stad en Regio ook een regionale functie. In het Huis zullen de 
Sociale Dienst en Bureau Drechtsteden worden gehuisvest. 
Voor de verdere ontwikkeling van het Huis van Stad en Regio is een samenwerkingsovereenkomst 
opgesteld door de beoogde gebruikers van het pand. Naast de gemeente Dordrecht en de GRD zijn dat 
de Bibliotheek en Dordrecht Marketing (waaronder de VVV). Met die samenwerkingsovereenkomst wordt 
de gezamenlijke ontwikkeling van het Huis van Stad en Regio bekrachtigd. 
Gemeente Dordrecht is daarbij verantwoordelijk voor de bouw van het pand. Over inbouw, inrichting, 
gebruik en beheer zijn procesafspraken gemaakt. 
 
De huur van de Hellingen wordt verlengd tot het moment van inhuizing in het Huis van Stad en Regio. 
Uitgangspunt is dat het Ingenieursbureau dan kantoorruimte in de vrije markt gaat huren. 
Voor het gebruik van het Huis van Stad en Regio wordt door de GRD te zijner tijd met de gemeente 
Dordrecht een huurcontract afgesloten voor 15 jaar, tegen een marktconforme huurprijs. Er worden in het 
Huis 7.000 m2 gehuurd, van de totale huisvestingsbehoefte van 14.000 m2 voor alle GRD-dochters. 
 
Het Servicecentrum blijft vooralsnog gehuisvest in het Dienstgebouw, dat huurcontract wordt verlengd tot 
eind 2028. Er zijn wel aanpassingen aan het pand nodig, om het geschikt te maken voor het langere 
gebruik, en om te voldoen aan de wettelijke milieu-eisen. Schatting is dat daarvoor een investering van  
€1,2 miljoen nodig is. De Drechtraad ontvangt hiertoe te zijner tijd een kredietaanvraag. 
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Gemeentebelastingen/ Onderzoekcentrum blijven gehuisvest in het gemeentehuis van Sliedrecht. 
 
Financiën 
Het Drechtstedenbestuur heeft het huidige huisvestingsbudget van € 2,9 miljoen (prijspeil 2020) als 
ijkpunt en uitgangspunt gesteld. Er is een risico van een stijging van de kosten met 10%. 
 
Thuiswerken 
De totale huisvestingsbehoefte van 14.000 m2 is bepaald vóór de corona-crisis. Sinds medio maart 2020 
werkt echter het grootste deel van de medewerkers niet meer op kantoor, maar thuis. Dat heeft het 
Drechtstedenbestuur ertoe gebracht te laten onderzoeken wat de consequenties zijn van structureel, 
grootschalig thuiswerken. Dat onderzoek wordt uitgevoerd door bureau TwynstraGudde en is begin 2021 
gereed. 
In het onderzoek worden ook de wettelijke en arbeidsrechtelijke aspecten van thuiswerken in kaart 
gebracht, en de consequenties voor de dienstverlening en bedrijfsvoering. 
 
In de situatie van structureel, grootschalig thuiswerken zijn minder m2 kantoorruimte nodig. In dat geval 
ontstaan er mogelijkheden het Servicecentrum en eventueel het Ingenieursbureau ook te huisvesten in 
het Huis van Stad en Regio. 
Indien er voor het Servicecentrum alternatieve huisvesting wordt gevonden kan het huurcontract voor het 
Dienstengebouw eerder worden beëindigd. 
 
De Drechtraad zal regelmatig op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen bij de huisvesting 
van de GRD-dochters. 
 
Hoogachtend, 
het Drechtstedenbestuur, 

 

        

 

 

drs. C.H.W.M. Post Mcm    mr. A.W. Kolff 
secretaris      voorzitter 
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Raadsinformatiebrief 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezoekadres: 
Spuiboulevard 298 
3311GR Dordrecht  

 

IBAN: NL88 BNGH 0285127748 
BIC: BNGHNL2G 
 

 
Aan de (plv.) leden van de Drechtraad 
 

 

Telefoon: 078-770 3954  

 

E-mail: jvan.dijk@drechtsteden.nl 
 

Bijlage(n): 3 

Behandeld door: J. van Dijk Datum: 8 oktober 2020 

Onderwerp: Overhead Ons kenmerk: BDR/20/2517216 

 Uw kenmerk: - 

 

 
Geachte dames en heren,  
 
In de vergadering van de Drechtraad van 7 juli 2020 is door het Drechtstedenbestuur toegezegd dat de 
raad inzicht krijgt in kosten van overhead, met name voor de andere begrotingsonderdelen dan de 
sociale dienst. 
De vraag hiertoe is gesteld bij de behandeling van de primaire begroting 2021. In die begroting is een 
bedrag aan overhead opgenomen van € 73,3 miljoen, met de volgende opbouw: 
 
Begrotingsprogramma Lasten 

( x € 1.000) 

   

Beleid en bestuur  2.292 

   

Sociale Dienst  18.631 

Bedrijfsvoering  

 Ingenieursbureau  1.900 

 Servicecentrum  49.748 

 Gemeentebelastingen  750 

   

Totaal  73.321 

  
 
Wat is overhead? 
Met ingang van 2018 schrijven de begrotingsregels (het BBV: Besluit begroting en verantwoording) voor 
dat de post Overhead afzonderlijk in de begroting wordt opgenomen. Als richtlijn heeft de commissie BBV 
hiervoor de notitie overhead uitgebracht. 
Overhead wordt daarin gedefinieerd als: "alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning 
van de medewerkers in het primaire proces". De notitie Overhead bevat ook een opsomming van de 
taken die tot de overhead worden gerekend. Die opsomming is als bijlage opgenomen. 
  

Onderwerp: Vaststellen lijst ingekomen stukken

235/260



 Datum: 8 oktober 2020 

Ons kenmerk: BDR/20/2517216 

  

 

               Pagina 2 van 5 

 

Uit die opsomming blijkt dat de kosten van alle ondersteunende diensten tot de overhead worden 
gerekend, evenals alle managementfuncties en managementondersteuning, ook van de primaire 
werkprocessen. 
 
Servicecentrum 
Op die manier valt de hele begroting van het Servicecentrum onder de definitie van overhead. Die 
begroting betreft echter voornamelijk de kosten van de dienstverlening die aan de gemeenten en andere 
klantorganisatie wordt geleverd. In de bijlage is een overzicht opgenomen van de aantallen diensten die 
het Servicecentrum levert. 
 
Bureau Drechtsteden (Beleid en bestuur) 
De totale kostenbegroting van het programma Beleid en bestuur is € 8,4 miljoen. Dit is nog inclusief de 
budgetten voor de groeiagenda. De overhead bestaat uit loonkosten van management, 
bestuursondersteuning, concernsturing, OR, de kosten van de SCD-dienstverlening en van de 
huisvesting. 
 
Ingenieursbureau 
Het IBD heeft een begrote omzet van € 8,0 miljoen. De € 1,9 miljoen overhead bestaat uit de loonkosten 
van het management en het bedrijfsbureau, kosten van de SCD-dienstverlening en van de huisvesting, 
en kosten van goederen en diensten van het IBD. 
 
Gemeentebelastingen en Onderzoekcentrum 
De totale kostenbegroting van GBD/ OCD is € 8,2 miljoen. De overhead bestaat uit de loonkosten van het 
management, kosten van de SCD-dienstverlening en van de huisvesting, en kosten van goederen en 
diensten. 
Ter indicatie: de begrote belastingopbrengst is ruim € 120 miljoen. In de bijlage is een aantal 
productiecijfers van GBD/OCD opgenomen. 
 
Dubbeltelling 
Uit de toelichting blijkt dat er sprake is van een dubbeltelling voor de kosten van het Servicecentrum. De 
bijdrage van de GRD-dochters aan het SCD worden ook bij die dochters begroot. Dit wordt veroorzaakt 
doordat per GRD-dochter afzonderlijke financieringsafspraken zijn gemaakt. De dubbeltelling, de totale 
bijdrage van GRD dochters aan het SCD, is € 8,8 miljoen. 
 
Kostenefficiency 
Het Drechtstedenbestuur laat periodiek kritisch kijken naar de omvang van de overhead en de 
kostenefficiency van de werkprocessen. De controlerend accountant merkt daarover op dat die 
werkprocessen heel erg "lean" zijn ingericht, met een (te) beperkt aantal medewerkers. Door te 
investeren in de kwaliteit van die medewerkers en van de werkprocessen, aangevuld met een systeem 
van aanvullende interne controle is de juistheid en rechtmatigheid gewaarborgd. 
De kostenefficiency van de werkprocessen blijkt ook uit de benchmark van het apparaat van de sociale 
dienst, die periodiek wordt gehouden. 
 
Hoogachtend, 
het Drechtstedenbestuur, 

 

 

 

 

drs. C.H.W.M. Post Mcm    mr. A.W. Kolff 
secretaris      voorzitter 
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Bijlage 1: Opsomming van overhead in de notitie Overhead van de commissie BBV: 

 
1. Leidinggevenden primair proces (hiërarchisch). Projectleiding valt hier buiten. Het betreft alle 

hiërarchische leidinggevenden in het primair proces. Zij hebben een personele 
verantwoordelijkheid waaronder het voeren van functioneringsgesprekken. Niet: projectleiding 
en coördinatoren. 

2. Financiën, toezicht en controle gericht op de eigen organisatie. Het betreft functies als 
controllers, financieel adviseurs en specialisten, planning & control, financiële verantwoording, 
administratieve organisatie, risicomanagement, (EDP) auditing, interne kwaliteitszorg, toezicht 
en controle gericht op de eigen organisatie;  

3. P&O / HRM. Het betreft salarisadministratie, P&O / HRM advies, organisatie- en formatieadvies, 
OR-ondersteuning, mobiliteitscentrum, coaching, leren en ontwikkelen, bedrijfsmaatschappelijk 
werk, ARBO, recruitment, arbeidsvoorwaarden, HR control. Het is exclusief opleidingen door 
P&O gegeven en gericht op de directe uitvoeringspraktijk.  

4. Inkoop (incl. aanbesteding en contractmanagement).  
5. Interne en externe communicatie m.u.v. klantcommunicatie. Het gaat om zowel interne als 

externe communicatie. Niet: projectcommunicatie en medewerkers die bij een projectbureau 
werken.  

6. Juridische zaken. Het betreft juridische medewerkers die op de bedrijfsvoering afdeling werken 
of belast zijn met een bedrijfsvoeringstaak op een afdeling. Niet: afhandeling van bezwaar- en 
beroepschriften. Niet: juristen die primaire taken verrichten (bijv. vergunningverlening).  

7. Bestuurszaken en bestuursondersteuning. Het betreft bestuursadviseurs en 
bestuursondersteuner, zijnde de ambtelijke ondersteuning en beleidsadvisering3 van de 
burgemeester en het college van burgemeester en wethouders. Niet: raadsgriffie (behoort tot 
facilitering bestuursorganen, taakveld 0.1). 

8. Informatievoorziening en automatisering (ICT). Het betreft medewerkers informatisering en 
automatisering, systeem-en netwerkbeheer, werkplekondersteuning, helpdesk, ontwikkeling 
ICT projectmanagement, technisch applicatiebeheer en functioneel applicatiebeheer dat door 
bedrijfsvoering medewerkers wordt gedaan (het is exclusief functioneel beheer ten behoeve 
van primaire proces systemen).  

9. Facilitaire zaken en Huisvesting. Het is inclusief receptie, beveiliging en catering en 
gebouwenbeheerders.  

10. DIV. Het betreft medewerkers die kaders stellen en richtlijnen ontwikkelen, zich bezighouden 
met expertise-ontwikkeling, adviseren bij procesinrichting en –aansluitingen op e-depot, DMS 
inrichten en beheren, zich bezighouden met postregistratie en e-depot, archiefonderzoeken en 
coördineren (niet zijnde leidinggevende), fysieke en digitale documenten verwerken, 
vernietigen en overbrengen en fysiek en digitaal archief opbouwen en beheren.  

11. Managementondersteuning primair proces. Het betreft secretariaten, office management en 
management assistentie in het primair proces.  
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Bijlage 2: Overzicht van de dienstverlening van het Servicecentrum in 2019 
 

 
  

Afdeling Aantallen  2019 Geleverde dienst

Serviceloket 70.020                    Inkomende telefoongesprekken (Service loket)

71.412                    Meldingen afgehandeld waarvan 30.000 ICT gerelateerd

17.923                    Toegangsrechten verleend (ICT en gebouw)

ICT 4.335                      Virtuele werkplekken in beheer

3.045                      Fysieke werkplekken (mn. zero clients) in beheer

Financiële zaken 138.400                  facturen en nota's verwerkt

Personeel en organisatie 3.993                      Salarisstroken per maand 

665                          Vacatures in behandeling genomen (tijdelijk en vast)

1.191                      Training deelnemers verdeeld over 146 trainingen

186                          loopbaanadvies in behandeling genomen

Informatie voorziening 3.038                      Personeelsdossiers gedigitaliseerd

99.259                    Documenten geregistreed (Mozaiek en InProces)

7.500                      Meter fysiek archief in beheer

1.100                      Fysieke dossiers uitgeleend

Facilitair en vastgoed 400                          Gebouwen beheerd en onderhouden 

36.000                    M2 schoonmaak, 50 mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt aan het werk geholpen voor de schoonmaak van de gemeentekantoren 

6.618                      Facilitaire meldingen afgehandeld

5.800                      

Technische dienst melding afgehandeld (van inbraak tot 

wateroverlast)

Juridisch Kenniscentrum 599                          Bezwaarschriften afgehandeld 2019

24                            Procedures bestuursrechter afgehandeld

467                          Aansprakelijkstelling en schade afgehandeld

742                          Adviesaanvragen afgehandeld

75                            Advocaatzaken behandeld. (14 geheel afgehandeld)

Inkoop 225                          Advies/Aanbestedingen behandeld

216 miljoen Totale contractwaarde inkooptrajecten
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Bijlage 3: Productiecijfers van Gemeentebelastingen en Onderzoekcentrum 
 
Heffing Invordering en Dienstverlening 

Productie Bedrag/aantal Afnemers 

Totale te verwachten opbrengst 2021 € 120 miljoen 5 gemeenten 

Totaal aantal gecombineerde aanslagen 135.000 idem 

Aantal aanmaningen 15.000 Idem 

Aantal dwangbevelen 9.000 idem 

Maandelijkse automatische incasso's 840.000 Idem 

Verzoeken kwijtschelding 10.500 idem 

Aanslagen Naheffing Parkeren 14.500 idem 

 
Bezwaar en Beroep 

Type bezwaar Aantal Afnemers 

Heffingsbezwaren 750 5 gemeenten 

Waardebezwaren 1200 idem 

Bezwaren Parkeerheffingen 1800 Idem 

 
Onderzoekcentrum Drechtsteden/Smart data Center 

Activiteiten Waardevolume Afnemers 

Basisdienstverlening € 775.000 7 gemeenten 

Opbrengst extra opdrachten (minimum) € 200.000 Idem 

Smart Data Center (gemeenten) € 120.000 Idem 

 
Basisregistraties, Ruimtelijke informatie en Waardebepaling 

Activiteiten Aantal Afnemers 

BAG-mutaties 10.500 Dordrecht, 
 HI Ambacht, 

Zwijndrecht 

Raadplegingen Drechtmaps 98.000 7 gemeenten 

WOZ-waarden 133.000 5 gemeenten 
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Persbericht 
21 oktober 2020 

[Typ hier] 
 

 
 

MKB-Katalysatorfonds steunt ontwikkeling groene 
schroefrand voor binnenvaartschepen 
 
Het Dordtse bedrijf Jooren Scheepsschroeven heeft een bijdrage ontvangen uit het 

MKB-katalysatorfonds Drechtsteden. Het bedrijf gebruikt deze cofinanciering voor een 

kennisvoucher om een groene schroefrand voor scheepsschroeven te valideren. Met 

deze innovatie kunnen schepen dezelfde snelheid bereiken met minder 

schroefomwentelingen per minuut, wat tevens een besparing in brandstof oplevert.  

De adviescommissie van het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden ondersteunt het idee 

van het bedrijf om deze duurzame oplossing voor de binnenvaart in een 

gecontroleerde omgeving uit te laten testen. 

 
Brandstof reductie  
Een scheepsschroef van een binnenvaartschip draait met gemiddeld 370 - 450 toeren 

per minuut door het water om hiermee voortstuwing te creëren. De stompe intreezijdes 

van een scheepsschroef veroorzaken weerstand bij de circulatie. Al enkele jaren 

geleden heeft Jooren Scheepsschroeven een idee bedacht om deze weerstand te 

verminderen: de groene schroefrand die scherper door het water snijdt. Hierdoor kan 

een schip gemiddeld dezelfde snelheid bereiken met 30 à 40 minder 

schroefomwentelingen per minuut, wat resulteert in een brandstofbesparing van ca. 

5%. 

 

Validatie in testomgeving 

John Vermeulen, mededirecteur Jooren: "Als bedrijf hebben we 60 jaar ervaring en 

vakmanschap op het gebied van scheepsschroeven. Steeds zijn we op zoek naar 

nieuwe manieren om scheepsschroeven duurzamer te maken. Van schepen die al met 

deze groene schroefrand varen weten we dat ze niet alleen minder brandstof 

verbruiken – en daardoor dus minder schadelijke emissies uitstoten - maar ook minder 

geluid produceren. Om exact vast te kunnen stellen wat deze reducties zijn willen we 

dit onder andere gaan uittesten bij de Dynamic Maritime Test Facility (DMTF) in de 

Duurzaamheidsfabriek." 

 

Verduurzaming maritieme maakindustrie 

Innovatie en verduurzamen van de economie zijn speerpunt om de economische 

kracht van de regio Drechtsteden verder te versterken. Maarten Burggraaf, wethouder 

Economische zaken en Ondernemen: "Dit project is een mooi voorbeeld van de 

innovatiekracht van de maritieme maakindustrie in onze regio. Het draagt bij aan het 

verduurzamen van de scheepvaart en daarmee aan onze profilering als maritieme 

topregio. Belangrijk vind ik ook de verbinding die met het onderwijs wordt gemaakt en 

de kansen die dit project biedt aan studenten van de Duurzaamheidsfabriek in 

Dordrecht om mee te werken aan innovaties. " 

Samen met de Rijksoverheid grijpt de Drechtsteden de Regio Deal aan om de 

samenwerking tussen bedrijven, onderwijs en overheid op verschillende belangrijke 

thema's te vergroten. Dit gebeurt door zogenoemde innovatie roadmaps op te stellen, 

onder andere op het thema duurzaam varen en deze roadmaps gezamenlijk uit te 

voeren. 
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MKB-katalysatorfonds Drechtsteden  

Het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden biedt cofinanciering, ontsluit relevante 

netwerken en biedt faciliteiten aan. Bedrijven met innovatieve ideeën in de (maritieme) 

maakindustrie kunnen een beroep doen op dit fonds. Voor meer informatie kijk op: 

www.mkbkatalysatorfondsdrechtsteden.nl 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Noot voor de redactie: 

 

Onderschrift foto:  

Wethouder Maarten Burggraaf op bezoek bij Jooren Scheepsschroeven ter 

gelegenheid van toekenning bijdrage fonds aan het Dordtse bedrijf. 

Vlnr: wethouder Maarten Burggraaf, Eduard Maipauw en John Vermeulen, directeur 

Jooren Scheepsschroeven 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Judith Punt, communicatieadviseur 

MKB-katalysatorfonds, telefoon 06 5149 1404. 
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Artikel 39 vragen n.a.v. het programma Monitor op 26 oktober 2020 

 
 
 
 
 
Aan het Drechtstedenbestuur 
 
Dordrecht, 27 oktober 2020 
 
 
Geacht bestuur, 
 
Op 26 oktober 2020 ging de uitzending van het programma Monitor over een cliënt van de SDD. 
 
De uitzending is terug te kijken op  
https://demonitor.kro-ncrv.nl/uitzendingen/dakloos-na-conflict-met-sociale-dienst 
 
Voor de SP Hulpdienst was er heel veel herkenning in een zaak waarin zij eind vorig jaar/begin dit jaar een 
andere cliënt van de SDD hebben bijgestaan. 
 
Verder heeft ons bestuurslid belast met de Hulpdienst ook een andere situatie meegemaakt, waarbij de SDD 
wel gelijk kreeg bij de Rechtbank, maar later door de Centrale Raad van Beroep in het ongelijk werd gesteld. 
Daar ging het om ten onrechte niet toekennen van een uitkering.  
Ook loopt er al 9 jaar een procedure, waarover de Centrale Raad van Beroep nog een beslissing moet 
nemen. Goed en langdurig archiveren door de SDD is daarom uiterst belangrijk! 
 
Ook zijn er situaties bekend van het niet beantwoorden van aanvragen, die door tussenkomst van de 
Rechtbank hebben geleid tot het alsnog moeten nemen van een beslissing door de SDD, waarbij de SDD 
tevens werd veroordeeld tot het betalen van de maximale dwangsom die hiervoor staat. 
 
Kortom allemaal signalen dat cliënten niet worden behandeld zoals een SOCIALE dienst dit zou moeten 
doen. 
 
Uit de uitzending van 26 oktober 2020 blijkt dat e-mails niet zouden zijn aangekomen, terwijl betrokkene 
soms wel en soms geen ontvangstbevestiging heeft gehad. Gelukkig voor betrokkene heeft een deskundige 
vast kunnen stellen dat de betreffende de e-mails ook waren verstuurd naar de SDD. 
 
Verder blijkt uit de uitzending dat medewerkers zelf bepalen welke mails er wel en welke niet worden 
bewaard. Dit in strijd met de Archiefwet. 
 
Daarom de volgende vragen. 
 
1. Krijgt iedereen die een e-mail stuurt naar de Klantenservice van de SDD een ontvangstbevestiging, 

waaruit blijkt welke bericht er wordt bevestigd? 
 

2. Krijgt iedereen die via het contactformulier op de site van de SDD een melding doet, daar een 
ontvangstbevestiging van waaruit blijkt welke informatie er aan de SDD via het contactformulier wordt 
verstrekt? 
 

3. Als de vragen 1 en/of  2 bevestigend worden beantwoord, sinds wanneer gebeurt dit dan? 
Als de vragen 1 en/of 2 niet bevestigend worden beantwoord, waarom gebeurt dit dan niet en per 
wanneer zorgt u ervoor dat dit wel het geval is? 
 

4. Volgens de uitzending van 26 oktober 2020 worden er e-mails door medewerkers verwijderd in strijd met 
de Archiefwet.  
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a. Wanneer en door wie is daar bestuurlijk toestemming voor verleend? 
b. Als hier geen bestuurlijke toestemming voor is verleend, hoe kan het dan dat medewerkers zonder 
een dergelijke opdracht dit doen? Waarom werkte de interne controle op dit punt niet? 
 
c. Is het mogelijk om verwijderde e-mails van de SDD uit een archiefbestand terug te halen. Zo ja, tot 
welke datum kunt u teruggaan en voor wanneer haalt u deze mails dan terug en voegt u ze weer toe aan 
de dossiers waar ze onderdeel van horen te zijn? Gaat u daarbij de afzenders van de betreffende mails 
hierover informeren en de informatie uit deze mails opnieuw toetsen, zodat eventuele fouten hersteld 
worden? Binnen welke termijn gaat u dit doen? 
d. Welke maatregelen neemt u dat er vanaf heden geen enkele mail meer gericht aan de SDD wordt 
verwijderd die op grond van de Archiefwet bewaard moet worden? 
 

5. Alle besluiten van de SDD worden namens het bestuur door de directie of medewerkers van de SDD 
ondertekend. Hoe en wanneer wordt het DSB geïnformeerd over (deels) negatieve beslissingen en 
zaken die in bezwaar en beroep spelen? Als het DSB niet wordt geïnformeerd, waarom niet? 
 

6. Waarom is er een programma als Monitor nodig om als lid van de Drechtraad kennis te nemen van de 
gesignaleerde problemen en heeft het DSB dit op grond van de actieve informatieplicht niet eerder aan 
de Drechtraad gemeld? 
 
 

Met vriendelijke groet, 
 
Ronald Portier 
SP Dordrecht 
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Raadsinformatiebrief 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezoekadres: 
Spuiboulevard 298 
3311GR Dordrecht  

 

IBAN: NL88 BNGH 0285127748 
BIC: BNGHNL2G 
 

 
Aan de (plv.) leden van de Drechtraad 
Aan de gemeenteraden 
 
  

Telefoon: 078-770 3230 

 

E-mail: am.dubbelman@drechtsteden.nl 
 

Bijlage(n): - 

Behandeld door: A.M. Dubbelman Datum: 5 november 2020 

Onderwerp: overheveling ruimtelijk economische taken Ons kenmerk: BDR/20/2523342 

 Uw kenmerk: - 

 

 
Geachte dames en heren,  
 
Met het vaststellen van de eindnotitie over toekomst regionale samenwerking Drechtsteden-gemeenten 
van de commissie Deetman door de zeven Drechtstedengemeenten, is besloten dat de 
beleidsontwikkeling en uitvoering op het gebied van de ruimtelijke economie (weer) meervoudig lokaal 
belegd worden. Daarbij is ook het besluit genomen dat Dordrecht een coördinerende 
en regisserende rol hierin vervult. Dit heeft geresulteerd in de Uitwerkingsovereenkomst samenwerking 
op het gebied van ruimtelijke economie.  
 
Per 1 januari 2020 zijn de werkzaamheden van de Groeiagenda ondergebracht bij de gemeente 
Dordrecht. Dat betekent dat de GRD deze taken niet meer uitvoert, maar heeft overgedragen aan de 
gemeente Dordrecht.  
 
Naast de werkzaamheden rondom de Groeiagenda zijn er nog drie uitvoeringstaken vanuit dit ruimtelijk 
economisch domein belegd bij de GRD. Dit zijn het Regionaal Platform Verkeersveiligheid, het 
exploiteren van een walstroomvoorziening en het collecteren van de Drechtstedenbijdrage aan de 
Waterbusexploitatie. In lijn met de bovenstaande beweging betekent het dat ook deze taken worden 
ondergebracht bij de gemeente Dordrecht. Vanaf 1 januari 2021 zullen deze drie taken gefaseerd 
overgaan. 
 
Hieronder wordt in het kort uitgelegd wat de taak inhoudt en wanneer deze naar de gemeente Dordrecht 
gaat. 
 
Regionaal Platform Verkeerveiligheid (RPV) 
De GRD ontvangt van de Provincie Zuid Holland voor het RPV subsidie vanuit de Subsidieregeling 
mobiliteit Zuid-Holland 2017. Dit is bestemd voor activiteiten voor het verbeteren van gedrag met 
betrekking tot de verkeersveiligheid in de regio Drechtsteden. De huidige subsidieregeling loopt tot en 
met 31 december 2021. Deze periode wordt afgehandeld door de GRD. Vanaf 1 januari 2022 gaat de 
taak over naar de gemeente Dordrecht. 
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 Datum: 5 november 2020 

Ons kenmerk: BDR/20/2523342 

  

 

               Pagina 2 van 2 

 

Exploitatie walstroomvoorziening 
Vanaf medio 2011 is een walstroomvoorziening in de Drechtsteden operationeel. Het levert stroom aan 
schepen in de binnenvaart en cruiseschepen. De walstroomkasten zijn door de GRD aangelegd met 
subsidie uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) en Europese subsidie (EFRO). Deze 
taak wordt per 1 januari 2021 overgedragen aan de gemeente Dordrecht.  
 
Waterbus Drechtsteden 
De Provincie Zuid Holland en de Drechtsteden hebben een vervoersovereenkomst gesloten waarin het 
Personenvervoer over Water (de Waterbus) in de Drechtsteden en richting Rotterdam is geregeld. In de  
begroting van de GRD is de financiële bijdrage van deze overeenkomst opgenomen. Vanaf 1 januari 
2021 wordt deze bijdrage gecollecteerd door de gemeente Dordrecht. 
 
Verdere procedure en uitvoering 

Als gevolg van de verschuiving van de taken wordt de begroting van de GRD per 1 januari 2021 en 2022 
verlaagd. De aanpassing van de begroting gaat via de Primaire begroting 2022 en de 1e Burap 2021. De 
Dordtse begroting zal met dezelfde bedragen worden opgehoogd. Doordat de afgelopen jaren deze taken 
reeds door medewerkers van de zeven Drechtsteden gemeenten zijn uitgevoerd, is de kennis geborgd 
als de taken ondergebracht worden bij de gemeente Dordrecht. 
 
Hoogachtend, 
het Drechtstedenbestuur, 

 

 

        

 

 
 
drs. C.H.W.M. Post Mcm    mr. A.W. Kolff 
secretaris      voorzitter 
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Raadsinformatiebrief 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IBAN: NL88 BNGH 0285127748 
BIC: BNGHNL2G 
  

Aan de (plv.) leden van de Drechtraad 
 Telefoon: 078-770 4747 

E-mail: jjt.schep@drechtsteden.nl 
 
 

 

Bijlage(n): 1 

Behandeld door: J.J. Schep Datum: 5 november 2020 

Onderwerp: Toekomst regionale samenwerking Ons kenmerk: BDR/20/2526860 

 

Geachte leden van de Drechtraad, 
 
Zoals eerder door de voorzitter aan u aangekondigd, hebben de zeven colleges van de Drechtsteden zich 
de afgelopen periode in drie collegeconferenties gebogen over de doorontwikkeling van de regionale 
samenwerking. Graag informeren wij u middels deze brief over het principebesluit dat de zeven colleges 
hebben genomen. 
 
Op 27 oktober jl., tijdens de derde en laatste collegeconferentie, hebben de zeven colleges in 
gezamenlijkheid het principebesluit genomen om de huidige GRD op te splitsen. De bestaande GRD 
wordt afgeslankt tot een collegeregeling GR Sociaal Domein, waarin de Sociale Dienst Drechtsteden zal 
functioneren. En voor de bedrijfsvoering wordt gebruik gemaakt van het aanbod van Dordrecht om als de 
Servicegemeente de brede bedrijfsvoeringstaken buiten het sociaal domein te verzorgen. Daartoe 
worden de overige GRD-dochters, te weten het Servicecentrum, het Ingenieursbureau, 
Gemeentebelastingen en Basisinformatie, het Onderzoekcentrum en Bureau Drechtsteden, 
ondergebracht in de Dordtse organisatie. Een gevolg van deze keuze (indien hier door de 
gemeenteraden mee wordt ingestemd) is dat het Drechtstedenbestuur en de Drechtraad worden 
opgeheven.  
 
In de bijlage bij deze brief treft u de volledige tekst van het principebesluit van de zeven colleges en het 
impressieverslag van de collegeconferentie van 27 oktober jl. Via uw colleges zijn deze stukken eerder al 
met u gedeeld. U wordt als lid van uw gemeenteraden nader betrokken bij de verdere uitwerking en 
besluitvorming over deze keuze. 
 
Wij zien er naar uit om, samen met u, de komende maanden de samenwerking in de Drechtsteden te 
vernieuwen en te versterken.  
 
Hoogachtend, 

het Drechtstedenbestuur, 

 

 

 

 

drs. C.H.W.M. Post Mcm    mr. A.W. Kolff 
secretaris      voorzitter 
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 Datum: 3 november 2020 

Ons kenmerk:  
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Impressieverslag 3e werkconferentie DS-colleges 27 okt 2020 Landvast Alblasserdam 

Opening en welkom 
Dagvoorzitter Marja van Bijsterveldt opent deze 3e conferentie over de toekomst 
van de regionale samenwerking met een korte terugblik op de vorige twee 
energieke en constructieve bijeenkomsten in februari en juli van dit jaar. Daarna 
licht ze kort het programma toe en introduceert Rob de Greef, extern WGR-
expert. Vanwege corona vindt de conferentie deels fysiek, deels digitaal plaats. 
Wouter Kolff gaat in op het proces en de ontvangen geluiden van de afgelopen 
periode. We hebben een mooi bestuurlijk samenwerkingsmodel gehad, dat goed 
bekend staat in den lande en waarover met respect wordt gesproken. Maar past 
deze structuur nog bij de maatschappelijke opgave van vandaag? Welke 
oplossingen zijn er voor de knelpunten die we met z'n allen constateren. Na de 
trechtering tijdens de 2e conferentie op 3 juli jl., is nu een keuze op hoofdlijn 
nodig om voor te leggen aan onze raden. Tijd voor een besluit, want we praten al 
te lang. Het belang van onze inwoners, maar ook van onze medewerkers duldt 
geen verder uitstel. Vertrouwen en respect vormen daarbij een belangrijke basis. 
Daarbij gaat het om zowel structuur als cultuur. Om het platform voor regionale 
ontmoeting te behouden worden voor politiek, colleges, maar ook 
kennisinstellingen, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven ieder kwartaal 
inspirerende bijeenkomsten georganiseerd. Dit is de manier waarop een moderne regio verder 
komt.  
 
Keuzevarianten 
Ter introductie duidt Rob de Greef het verschil tussen de twee keuzevarianten, de klassieke GR en 
de servicegemeente. Er zijn uitgebreide stukken en een keuzenotitie verspreid. Het verschil zit in 
zaken als eigenaarschap en opdrachtgeverschap. Bij een GR bent u gezamenlijk eigenaar en bij 
een servicegemeente opdrachtgever. Vragen zijn dan, wie is waar voor verantwoordelijk: 
gemeenten of GR? Daarmee samenhangend, leggen we de nadruk regionaal of lokaal? Willen we 
het pakket bij elkaar houden of is ook differentiatie tussen sociaal en bedrijfsvoering mogelijk? 
Streven we naar onderlinge solidariteit of werken we met een inkoopmodel? 
 
Pitches 
Elk Drechtsteden college verwoordt vervolgens in een pitch van 5 minuten hun standpunt binnen 
de bandbreedte van hun lokale raad. Marja van Bijsterveldt vat samen. Er is veel waardevols 
gezegd en ter sprake gekomen, inclusief enkele hete aardappels, zoals de stemverhouding. Rode 
draad is dat we dingen samen willen doen. Vertrouwen en respect met oog voor de inhoud is 
daarbij belangrijk. Voor het sociaal domein lijkt consensus te zijn voor aansturing via een klassieke 
GR (collegeregeling). De regionale thematische inspiratiebijeenkomsten voor raadsleden met 
maatschappelijke partners, kennisinstellingen en het bedrijfsleven spreken erg aan. Voor de 
bedrijfsvoering hoor ik u zeggen dat vorm minder relevant is, als het maar goed is geregeld. Wel 
bedrijfsvoering uit de politieke sturing halen, mede gezien het doorgaans zakelijk karakter. We 
kunnen gezamenlijk een kwaliteitsslag maken door meer eenduidige aansturing. Dordrecht kan 
daarbij optreden als servicegemeente voor de regiogemeenten. Alvorens de colleges zich gaan 
beraden op hun standpunt benadrukt Wouter Kolff dat we nu in de eindfase van het keuzeproces 
zitten. We moeten vandaag proberen om het eens te worden over een bestuurlijke koers, daarna 
detailleren en uitwerken, niet andersom. Een eenduidig verhaal is van belang, dat we vervolgens 
gezamenlijk kunnen voorleggen aan onze raden. 
 
Conclusie en afsluiting 
Na een lange pauze met gelegenheid voor de gemeenten tot ruggeraak met hun colleges,  

presenteert elk Drechtsteden college in 5 minuten hun eindstandpunt in relatie tot hun 
voorkeurskeuze. Na een korte samenvatting van alle standpunten door Marja van 
Bijsterveldt wordt de conferentie het na enige discussie eens over een gezamenlijk 
principebesluit om voor te leggen aan de lokale raden. Wouter Kolff beëindigt deze 3e 
conferentie met een gevoel van trots richting de deelnemers dat we vandaag in een 
constructieve sfeer in staat zijn geweest om verder te trechteren richting een principekeuze 
voor een klassieke GR voor het sociaal domein en een servicegemeente model voor de 
bedrijfsvoering. We gaan deze principekeuzes nu zo snel mogelijk voorleggen aan onze 
raden, waarna verdere uitwerking en detaillering zijn beslag kan krijgen. Het is een lange zit 
geweest deze middag. Met dank aan dagvoorzitter Marja van Bijsterveldt en voor 
aanwezigheid en input van alle deelnemers, sluit hij de conferentie. 
 

-.- 
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Bijlage:  
Principebesluit Colleges Drechtstedengemeenten 27 oktober 2020 
 
 
Eindvoorstel bestuurlijk principe-besluit, voor te leggen aan onze 7 gemeenteraden: 

• GRD wordt getransformeerd. Huidige tekst GRD wordt vervangen door een nieuwe GR-
tekst.  

• Zowel in de nieuwe GR als in de nieuwe service-gemeente helderheid over toe- en 
uittreding/deelname. Uitnodigend naar omliggende gemeenten. 

 
• In het kader van gedeeld eigenaarschap wordt de huidige GR omgebouwd naar een 

klassieke GR voor de sociale dienst, met daarin de volgende uitgangspunten: 
o Beleid hieromtrent wordt in de GR opgesteld en uitgevoerd, waarbij het lokaal 

primaat het startpunt is. 
o Robuust pakket van gezamenlijke diensten 
o Maatwerk meer dan nu mogelijk; eventuele meerkosten hiervan wel altijd voor de 

afnemer, ook voor wat betreft investering in lokale ambtelijke capaciteit 
o Bij besluiten streven naar consensus, maar indien er toch wordt gestemd moet er 

rekening worden gehouden enerzijds met belangen langs de lijnen van 
inwonersaantal / financiële bijdrage en anderzijds voorkomen dat er volledige 
overheersing is door “stedelijk gebied” of “poldergebied”. 

 
• Voor de overige dochters van de GRD wordt in principe gekozen voor een service-gemeente 

vanuit Dordrecht met zakelijke dienstverleningsovereenkomsten. Hierbij hanteren we 
verschillende service-levels met een transparant kostenplaatje. Geen gedwongen 
winkelnering en commitment voor een aantal jaar voor een bepaald level. 

 
• Zowel de service-gemeente inzake bedrijfsvoering als de nieuwe GR op sociaal behoeft 

nadere uitwerking en inkleuring. Dordrecht komt voor Kerstmis als penvoerder met een 
voorstel daartoe en doet dat in samenspraak met de 7 gemeentesecretarissen. Voor wat 
betreft de GR “sociaal” wordt tevens een bestuurlijke klankbordgroep met 
portefeuillehouders gevormd inzake de inhoudelijke input. 

 
• We vragen zo spoedig mogelijk commitment aan de 7 gemeenteraden op dit principe-

besluit. Dordrecht zal een eenduidig besluit voorbereiden dat via de colleges aan de 7 
gemeenteraden kan worden voorgelegd. 

 
• Definitieve besluitvorming wordt voorgelegd in de vorm van een aangepaste GR-tekst en 

aanvullende besluiten in Q1 van 2021 
 

• Communicatie (zowel richting raden als organisatie(s) geschiedt eenduidig, voorbereid door 
penvoerder Dordrecht in samenspraak met de 7 gemeentesecretarissen). 

 
• Er worden in het nieuwe model inspirerende kwartaalbijeenkomsten geïntroduceerd waar 

politiek, bedrijfsleven en kennisinstellingen elkaar ontmoeten, bestaande uit plenair deel, 
workshops en ruimte voor ontmoeting/lunch/borrel. 

 
• Het jaar 2021 wordt benut voor de implementatie. 

 
• Zowel inzake voortgang, communicatie en implementatie wordt in hoge mate het belang 

van de huidige organisatie en de medewerkers in acht genomen en betrokken.  
 

• 1 januari 2022 moet e.e.a. doorgevoerd zijn, zodat de nieuwe collegeperiode goed kan 
starten. 
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Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden 
 

Het Drechtstedenbestuur, 
 
gelet op 
 
de Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning; 
de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de artikelen 1.2, vierde en vijfde lid van de Verordening 
maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning; 
 
 
b e s l u i t: 
 
 
vast te stellen, het navolgende Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning 
Drechtsteden. 
 
 
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 
 
Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 

1. In dit besluit wordt onder 'verordening' verstaan: de geldende verordening maatwerkvoorzieningen 
maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden. 

2. Alle begrippen die in dit besluit worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben 
dezelfde betekenis als in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, het Uitvoeringsbesluit 
Wmo 2015, de Algemene wet bestuursrecht en de verordening. 

 
 
Hoofdstuk 2 Persoonsgebonden budget  
 
Paragraaf 1 Verantwoording pgb 
 
Artikel 2.1 Controle en verantwoording pgb 

1. Iedere cliënt legt verantwoording af over (de besteding van) het persoonsgebonden budget. 
2. De cliënt voert een deugdelijke administratie in verband met de verantwoording. 
3. De controle van de verantwoording van het persoonsgebonden budget door de cliënt aan het 

Drechtstedenbestuur vindt steekproefsgewijs plaats waarbij de omvang van de steekproef aan de 
hand van een risico inschatting wordt bepaald. 

 
Paragraaf 2 Hoogte persoonsgebonden budget  
 
Artikel 2.2 Pgb-bedragen 
De pgb-bedragen voor de diverse voorzieningen zijn opgenomen in bijlage 1. 
 
Paragraaf 3 Voeren van een gestructureerd huishouden 
 
Artikel 2.3 Persoonsgebonden budget huishoudelijke ondersteuning 

1. Een persoonsgebonden budget voor huishoudelijke ondersteuning wordt vastgesteld op basis van 
een indicatie voor ‘Huishoudelijke ondersteuning’ of ‘Huishoudelijke ondersteuning+’. 

2. De omvang van het persoonsgebonden budget wordt vastgesteld in uren per week. 
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Paragraaf 3 Zelfregie over het dagelijkse leven 
 
Artikel 2.4 Persoonsgebonden budget individuele begeleiding 

1. Het persoonsgebonden budget voor individuele begeleiding wordt vastgesteld op basis van een 
indicatie voor individuele begeleiding 1 (IB 1), individuele begeleiding 2 (IB 2), individuele 3 (IB 3) 
of individuele begeleiding 4 (IB 4). 

2. De omvang van de individuele begeleiding, waarvoor het persoonsgebonden budget is bedoeld, 
wordt vastgesteld in uren per bijdrageperiode. 

 
Artikel 2.5 Persoonsgebonden budget dagbesteding 

1. Het persoonsgebonden budget voor dagbesteding wordt vastgesteld op basis van een indicatie 
voor de bepaalde categorie dagbesteding. 

2. De omvang van de dagbesteding, waarvoor het persoonsgebonden budget is bedoeld, wordt 
vastgesteld in klassen. 

 
 
Hoofdstuk 3 Bijdrage in de kosten 
 
Artikel 3.1 Kostprijs 
De kostprijs bij verstrekking in natura van maatwerkvoorzieningen, die worden afgenomen van de 
gecontracteerde leveranciers, is: 
a. € 34,98 per vier weken voor scootmobiel 1 
b. € 54,53 per vier weken voor scootmobiel 2  
c. € 51,42 per vier weken voor fietsvoorziening 1, btw hoog (indicatiegroep 8A) 
d. € 102,84 per vier weken voor fietsvoorziening 1, btw hoog incl. trapondersteuning (indicatiegroep 8B) 
e. € 46,32 per vier weken voor fietsvoorziening 1, btw laag (indicatiegroep 8C) 
f. € 92,64 per vier weken voor fietsvoorziening 1, btw laag incl. trapondersteuning (indicatiegroep 8D) 
g. € 71,79 per vier weken voor fietsvoorziening 2 
h. € 118,11 per vier weken voor fietsvoorziening 2 met trapondersteuning  
i. € 45,28 per vier weken voor toevoeging elektrische aandrijf - of trapondersteuningen (alleen bij 

vervoersvoorzieningen) 
j. € 50.13 per vier weken voor til/transferhulpmiddel 1 
k. € 64,27 per vier weken voor tilliften 2 
l. € 20,58 per vier weken voor bad- douche- toiletvoorzieningen 1 btw hoog (indicatiegroep 16A) 
m. € 13,13 per vier weken voor bad- douche- toiletvoorzieningen 1 btw laag (indicatiegroep 16B) 
n. € 41,08 per vier weken voor bad- douche- toiletvoorzieningen 1 btw hoog (indicatiegroep 17A) 
o. € 37,01 per vier weken voor bad- douche- toiletvoorzieningen 1 btw laag (indicatiegroep 17B) 
 
 
Hoofdstuk 4 Slotbepalingen 
 
Artikel 4.1 Inwerkingtreding 

1. Dit besluit treedt in werking per 1 december 2020. 
2. Bij het inwerkingtreden van deze beleidsregels wordt de voorgaande versie van dit besluit, 

vastgesteld 14 december 2019, ingetrokken.  
 
Artikel 4.2 Citeertitel 
Dit besluit wordt aangehaald als “Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning 
Drechtsteden”. 
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Aldus besloten in de vergadering van het Drechtstedenbestuur van 5 november 2020, 
 
de secretaris,        de voorzitter, 
 
 
          
 
 
drs. C.H.W.M. Post Mcm      mr. A.W. Kolff 
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Bijlage 1  
 
Deze bijlage bevat de bedragen die behoren bij de persoonsgebonden budgetten voor de diverse 
voorzieningen. 
  
Huishoudelijke ondersteuning 
Het persoonsgebonden budget bedraagt: 

 € 16,44 per uur voor ‘Huishoudelijke ondersteuning’ 

 € 20,14 per uur voor ´Huishoudelijke ondersteuning +’  
 
Individuele begeleiding 
1. Het persoonsgebonden budget bij dienstverlening door professionele hulpverleners bedraagt: 

 € 45,22 per uur voor IB 1, IB 2 en IB 3. 

 € 2.025,08 per vier weken voor IB 4. 
2.  Het persoonsgebonden budget voor IB 1, IB 2 of IB 3, als bedoeld onder 1., kan worden verhoogd 

met een opslag van € 14,80 per uur. 
3.  Het persoonsgebonden budget bij dienstverlening door een persoon uit het sociaal netwerk 

bedraagt € 20,00 per uur. 
 
Kortdurend verblijf 
1.  Het persoonsgebonden budget voor kortdurend verblijf bij dienstverlening door professionele 

hulpverleners bedraagt voor de verblijfscomponent maximaal € 44,46 per etmaal. 
2.  Het persoonsgebonden budget voor kortdurend verblijf bij dienstverlening door een persoon uit het 

sociaal netwerk bedraagt voor de verblijfscomponent maximaal € 30,00 per etmaal. 
 
Dagbesteding 
1. Het persoonsgebonden budget voor dagbesteding bedraagt per dagdeel: 

a. Belevingsgericht: € 37,55 
b. Belevingsgericht intensief: € 52,40 
c. Arbeidsmatig: € 39,65 
d. Arbeidsmatig intensief: € 57,39 
e. Ontwikkelgericht: € 43,61 

2. Het persoonsgebonden budget voor vervoer van en naar de dagbesteding bedraagt: 
 a. € 7,44 per dag voor regulier vervoer. 
 b. € 21,29 per dag voor het rolstoelvervoer. 
3.  In afwijking van het eerste en tweede lid en in overeenstemming met artikel 4.2, eerste lid bedraagt 

het persoonsgebonden budget voor cliënten die op 31 december 2017 een persoonsgebonden 
budget voor dagbesteding ontvingen, voor dagactiviteit basis (H531), dagactiviteit som. 
ondersteunend (H800), dagactiviteit PG (H533), dagactiviteit (begeleiding) VG licht (H811), 
dagactiviteit (begeleiding) VG midden (H812), dagactiviteit (begeleiding) VG zwaar (H813), 
dagactiviteit (begeleiding) LG midden (H832), dagactiviteit (begeleiding) LG zwaar (H833) bij 
dienstverlening door professionele hulpverleners per jaar maximaal: 

 

Klasse Zonder vervoer Met vervoer 

1  € 1.865,79  € 2.307,58 

2  € 3.730,51   € 4.614,10 

3  € 5.596,34   € 6.921,69 

4  € 7.461,02   € 9.227,06 

5  € 9.325,74  € 11.533,58 

6  € 11.191,53   € 13.841,16 

7  € 13.056,25   € 16.147,64 

8  € 14.920,97  € 18.453,05 
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9  € 16.784,59  € 20.760,64 

10  € 18.650,38  € 23.068,22 

 
4. In afwijking van de vorige leden bedraagt het persoonsgebonden budget voor dagbesteding bij 

dienstverlening door een persoon uit het sociaal netwerk € 20,00 per dagdeel. 
 
Sportvoorziening 
Een persoonsgebonden budget voor een sportvoorziening bedraagt maximaal € 2.620,24 welk bedrag 
bedoeld is als vergoeding in aanschaf en onderhoud van een sportvoorziening. 
 
Bezoekbaar maken 
Het persoonsgebonden budget voor het bezoekbaar maken van een woning bedraagt maximaal 
€ 2.620,24. 
 
Vervoersvoorziening 
Het persoonsgebonden budget bedraagt: 
a. voor het gebruik van een bruikleen auto: maximaal € 772,61 per jaar. 
b. voor het gebruik van een (eigen) auto: maximaal € 957,15 per jaar. 
c. voor het gebruik van een taxi: maximaal € 1.277,55 per jaar. 
d. voor het gebruik van een rolstoeltaxi: maximaal € 1.896,04 per jaar. 
e. voor de medisch noodzakelijke begeleiding in het collectief vervoer: maximaal € 217,99 per jaar. 
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BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN (artikel 40 RvO)

Indiener(s) De heer R. Portier, SP Dordrecht
Vraag voor: Drechtstedenbestuur
Datum indienen: 9 juni 2020
Onderwerp: Steekproef dossiers Cannock Chase

Portefeuillehouder: P.J. Heijkoop en P.L. Paans
Antwoord van: J. van Diemen, Sociale Dienst Drechtsteden 
Datum: 16 november 2020

Vraag: Eerder dit jaar heeft het Drechtstedenbestuur vragen beantwoord over de 
kwaliteit van brieven die een voormalige samenwerkingspartner van de Sociale 
Dienst Drechtsteden, incassobureau Cannock Chase, in het verleden aan 
klanten heeft verzonden. Naar aanleiding daarvan heeft SP Dordrecht 
gevraagd: 

Is het mogelijk om bij Cannock Chase een steekproef onder een 
representatief aantal cliënten te doen om vast te stellen of er inderdaad 
sprake was van een eenmalig incident met een klant?

In de reactie hierop (raadsbeantwoordingsbrief d.d. 9 juni 2020) is door het 
Drechtstedenbestuur toegezegd deze steekproef te doen onder de cliënten van 
de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) waarmee Cannock Chase contact had. 
Hierbij ontvangt u de resultaten van deze steekproef.

Antwoord: Conclusie op basis van de steekproef is dat het voorbeeld waarmee de SDD 
eerder werd geconfronteerd, een incident moet zijn geweest. Uit de steekproef 
zijn geen onjuistheden gebleken. 

De SDD heeft een steekproef genomen bij 10 willekeurige klanten die in 
voorgaande jaren aan Cannock Chase werden overgedragen. Hierna leest u de 
resultaten van dit onderzoek.

Voorgeschiedenis
Als klanten een schuld bij de SDD hebben, moet de schuld worden 
terugbetaald. De in- en terugvordering vindt in beginsel bij de SDD zelf plaats. 
Als een klant niet wil terugbetalen, wordt de vordering overgedragen aan een 
externe partij. Tegenwoordig vindt de in- en terugvordering bij deze 
zogenaamde "niet willers" plaats bij deurwaarder Wouters. In het verleden 
vonden deze werkzaamheden plaats bij Cannock Chase (CC). 
Op basis van een briefwisseling tussen CC en een klant ontstond het beeld dat 
deze brieven niet altijd voldeden aan de gestelde eisen. In de brieven zouden 
onjuiste bedragen worden genoemd en zouden in rekening gebrachte kosten 
telkens verschillen. 
Hoewel de SDD hier nooit signalen over heeft gekregen, is toegezegd een 
steekproefsgewijs onderzoek te doen naar de kwaliteit van brieven die CC aan 
klanten verstuurde.
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Onderzoek
De SDD heeft 10 willekeurige klanten "getrokken" uit het klantenbestand dat CC 
in de afgelopen jaren van de SDD overgedragen heeft gekregen en heeft deze 
dossiers gecontroleerd.
Uit het onderzoek zijn geen onjuistheden gebleken in de brieven:

 De bedragen die in brieven zijn genoemd, zijn altijd de juiste bedragen 
geweest.

 De in rekening gebrachte incassokosten zijn altijd de wettelijk 
toegestane 15% geweest.

 In alle opvolgende brieven zaten geen afwijkingen ten opzichte van 
andere brieven (er was in alle gevallen sprake van een logische 
volgorde van kosten).

Onduidelijkheden
Wel is het zo dat er, als er verschillende vorderingen op een klant waren, er 
rondom die diverse vorderingen/bedragen verschillende brieven werden 
verzonden door CC. Brieven werden veelal niet samengevoegd, waardoor 
soms een verwarrend beeld kon ontstaan over de verschillende uitstaande 
bedragen. Feitelijk klopten de brieven wel maar er had duidelijker aangegeven 
kunnen worden dat er meerdere vorderingen waren. Hier zijn bij de SDD 
overigens geen signalen over ontvangen.
Daarnaast is in de beginperiode dat samengewerkt werd met CC nog wel eens 
rente in de brieven opgenomen. Omdat de SDD bij vrijwel geen enkele 
vordering rente in rekening brengt, was deze vermelding in de brief onjuist. 
Deze kosten zijn weliswaar in een brief genoemd, maar nooit geïncasseerd 
door CC. In één van de 10 zaken die in de steekproef zaten, is dit 
geconstateerd.

Conclusie
Conclusie op basis van de steekproef is dat het voorbeeld waarmee de SDD 
eerder werd geconfronteerd, een incident is geweest.
Uit de steekproef zijn geen onjuistheden gebleken. Cannock Chase heeft geen 
brieven verstuurd met verschillende of onlogische bedragen, zoals uit de 
vraagstelling naar voren kwam. Ook is niet gebleken dat er onjuiste bedragen 
zijn geïncasseerd.
Los van een communicatiefout, bij aanvang van de samenwerking, over in 
rekening te brengen rente, zijn er geen onregelmatigheden aangetroffen.
Doordat er soms verschillende vorderingen naast elkaar liepen bij eenzelfde 
klant, kan het wel zo zijn geweest dat de brieven soms niet in elkaars verlengde 
leken te liggen. In de brieven van CC werd onvoldoende aandacht besteed aan 
het feit dat er verschillende vorderingen liepen, waardoor een verwarrend beeld 
kon ontstaan.
Onjuistheden zijn in de steekproef echter niet geconstateerd.

Huidige werkwijze
Aanvullend op voorgaande resultaten is het goed een beeld van de huidige 
werkwijze rondom 'niet-willers' mee te geven.
Sinds 2017 wordt met een ander incassobureau gewerkt dan Cannock Chase. 
Er is in 2016-2017 een meervoudig onderhandse aanbesteding gedaan en 
waarin de mensgerichtheid van de werkwijze een belangrijk aspect was. 
Een andere deurwaarder dan Cannock Chase heeft de opdracht gegund 
gekregen en daar werkt de SDD momenteel mee samen.
In maart 2019 is met een pilot gestart om het gebruik van incassobureaus terug 
te dringen, door klanten vanuit de SDD actief te benaderen via telefoon en 
e-mail om daarmee andere oplossingen te onderzoeken. Resultaat daarvan is 
dat nog maar 1/3 van de doelgroep (ongeveer 10 klanten per maand) 
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overgedragen hoeft te worden naar het incassobureau. Met de anderen konden 
afspraken worden gemaakt, zoals een betalingsregeling of de inzet van 
schuldhulpverlening. Deze aanpak is inmiddels verder uitgebreid tot standaard 
werkwijze.


