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Bevoegdheid
Artikel 6 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden

Samenvatting
Vaststellen van de primaire begroting 2022

Aanvullende informatie voor het Drechtstedenbestuur
De begroting is aangepast op basis van de besluitvorming in het Drechtstedenbestuur van 22 april 
2021 over de gewijzigde uitgangspunten voor de begroting van de sociale dienst.

De begroting is op 30 april 2021 naar de gemeenten verstuurd voor de zienswijzeprocedure.

Het DSB moet de begroting nog wel formeel als ontwerpbegroting vaststellen.

  

Toelichting op het voorstel

 Aanleiding
De primaire begroting 2022 is een staand beleid begroting. De begroting bevat geen voorstellen voor 
nieuw en/of aangepast beleid. De begroting is daarmee een financiële doorvertaling van afgeronde 
besluitvorming door de Drechtraad en van autonome ontwikkelingen in de taakgebieden van de 
sociale dienst en de andere GRD-dochters.

 

Coronacrisis
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Deze primaire begroting 2022 wordt eind april 2021 opgesteld. Het is niet duidelijk hoelang de 
coronacrisis nog gaat duren, en wat dan de financiële consequenties in 2022 voor de GRD-begroting 
zijn. Om die reden zijn in deze begroting 2022 daarvoor geen extra middelen opgenomen. In de 
begroting van de sociale dienst is toegelicht wat de verwachte doorwerking is voor klantaantallen en 
de vraag naar voorzieningen.

De Drechtraad wordt regelmatig geïnformeerd over de inhoudelijke en budgettaire ontwikkelingen.

Transitie

Gemeenten hebben het principebesluit genomen tot omvorming van de GR Drechtsteden. De GRD-
dochters Bureau Drechtsteden, Ingenieursbureau, Servicecentrum, Onderzoekcentrum, en 
Gemeentebelastingen worden daarbij onderdeel van de gemeente Dordrecht, als service-organisatie. 
De Sociale dienst blijft binnen de GRD, die wordt omgevormd tot een college-regeling waarbij het 
Algemeen Bestuur bestaat uit collegeleden van de deelnemende gemeenten, en het Dagelijks Bestuur 
wordt gekozen uit het Algemeen Bestuur.

Omdat definitieve besluitvorming nog moet plaatsvinden is de begroting 2022 nog geheel conform de 
bestaande, "oude" structuur, en het bestaande, door de Drechtraad vastgestelde, financiële beleid. 
Alle GRD-dochters zijn dus nog integraal in de GRD-begroting 2022 opgenomen. Als de 
besluitvorming is afgerond wordt de begroting, via een begrotingswijziging, aangepast. Naar 
verwachting is dat begin 2022. De GRD-begroting wordt dan verlaagd met de budgetten van de GRD-
dochters die overgaan naar de gemeente Dordrecht. Uitgangspunt is dan een (nagenoeg) gelijktijdige 
ophoging van de Dordtse begroting 2022.

Budgetten van de Sociale dienst blijven dan in de GRD-begroting. Het dan zittende Algemeen Bestuur 
krijgt voorstellen over de omvang en indeling van die begroting.

 Beoogd resultaat
Vaststellen van de primaire begroting 2022

 Argumenten
Groeiagenda

Met ingang van 1 januari 2020 wordt de ambtelijke uitvoeringsorganisatie vanuit de gemeente 
Dordrecht gestuurd. Het budget was nog opgenomen in de GRD-begrotingen van 2021, maar is 
inmiddels overgeheveld naar de gemeente Dordrecht en komt daarom niet terug in begroting 2022. 
Ook de budgetten voor het Regionaal Platform Verkeersveiligheid, de waterbus, en walstroom zijn 
overgeheveld naar de gemeente Dordrecht en komen niet terug in begroting 2022 van de GRD. De 
Drechtraad is hierover in november 2020 geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

 

Financieel kader sociaal domein

Het Drechtstedenbestuur heeft medio 2020 het nieuwe financieel kader voor het sociaal domein 
vastgesteld. De Drechtraad is hierover in september 2020 geïnformeerd via een raadsinformatiebrief. 
Het financieel kader bevat een beschrijving van het proces voor de begroting van de sociale dienst. 
Onderdeel van dat proces is een uitgangspuntennotitie. Het Drechtstedenbestuur heeft die notitie op 4 
februari 2021 vastgesteld voor begroting 2022, met aanvullende besluitvorming op 22 april 2021. De 
uitgangspunten zijn als bijlage bij de begroting bijgevoegd.
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Invulling taakstelling

De Drechtraad heeft 1 december op 2020, bij de bespreking van de 2e burap 2020, een besluit 
genomen over de invulling van de resterende taakstelling. De successievelijke besluiten over de 
invulling van de taakstelling zijn volledig, structureel, verwerkt in begroting 2022. In begroting 2022 is 
dan ook geen taakstelling meer opgenomen.

Kostenindexering

In deze primaire begroting zijn de budgetten aangepast voor loon- en prijsontwikkelingen. Conform de 
kaderstelling voor de GR'en in Zuid-Holland Zuid worden voor deze indexering de CPB-ramingen 
gehanteerd zoals die zijn opgenomen in de septembercirculaire 2020 gemeentefonds.

Prijsstijgingen zijn in de begroting opgenomen waar daarvoor een contractuele verplichting is. Daarbij 
wordt gerekend met de index "Prijs bruto binnenlands product (pbbp)". Voor 2022 bedraagt die 
prijsindex 1,4%.

Voor de schatting van de loonkostenstijging wordt gebruikt de "Prijs overheidsconsumptie, beloning 
werknemers". Die index, voor 2022 1,3%, is toegepast op de loonkosten van de vastgestelde 
personeelsformatie. De laatst afgesloten CAO had een looptijd tot en met 31 december 2020.

Onderhandelingen over een nieuwe CAO lopen nog. Bij de 1e burap 2022 wordt gerapporteerd over 
de feitelijke realisatie van de loonkosten.

De budgetstijging door de kostenindexering is als volgt in de begroting opgenomen (bedragen x € 
1.000):

De budgetstijging door de kostenindexering is als volgt in de begroting opgenomen (bedragen x € 
1.000):

     
 bedrag

Bureau Drechtsteden           
 14

Regiogriffie           
  5

Sociale dienst         
 725

Servicecentrum         
 624

Gemeentebelastingen/ 
Onderzoekcentrum

          
 99

Totaal     
  1.467

 

Gemeentelijke bijdragen

In totaal stijgen de gemeentelijke bijdragen ten opzichte van de begroting 2021 met € 18,3 miljoen.

Als rekening wordt gehouden met de hogere rijksbijdragen voor bijstand en de wijziging in de WSW-
subsidie is de stijging € 10,1 miljoen. Dit is als volgt opgebouwd:
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Onderwerp Gemeentelijke 
bijdragen

(x € 1 miljoen)

Toelichting

Kostenindexering
 De toeneming van de bedrijfsvoeringsbudgetten door de 

stijging van loonkosten en prijzen is in de primaire 
begroting opgenomen. De stijging is gebaseerd op de 
CPB-ramingen zoals opgenomen in de 
septembercirculaire 2020 gemeentefonds.

           + 1,5 pagina 6

Ontwikkeling bijstand
 Voor 2022 wordt het tekort op de bijstand begroot van € 

0,2 miljoen. In begroting 2021 was het tekort nog 
begroot op € 0,9 miljoen*

         - € 0,7 pagina 23

Inkomenssteun chronisch zieken en gehandicapten   
 Groter beroep op voorzieningen         + € 0,2 pagina 23
Participatie

Groei van de doelgroep.         + € 1,4 pagina 24-
30

 

Nieuwe wet Inburgering         + € 0,3 pagina 30
WMO

De kosten voor huishoudelijke ondersteuning stijgen, 
door groei van het aantal klanten, en de cao-
ontwikkelingen voor huishoudelijke hulpen.

        + € 5,2 pagina 30-
33

De kosten voor hulpmiddelen en vervoer stijgen, door de 
toenemende vraag naar bijvoorbeeld 
woningaanpassingen, en het toenemende gebruik van 
de Drechthopper

        + € 1,1 pagina 33

 

De begroting voor begeleiding en kortdurend verblijf 
stijgt, door de groei van het aantal klanten.

        + € 0,9 pagina 33

Apparaatskosten sociale dienst
 De omvang van het apparaat neemt toe door de stijging 

van de klantaantallen
        + € 1,7 Pagina 33

Servicecentrum   
 Extra bijdrage ICT Verandert!         + € 3,8 pagina 38/39
Posten die uit de begroting zijn vervallen

Groeiagenda: budgetten zijn overgeheveld naar 
Dordrecht

         - € 4,2 pagina 10/11

Bijdrage Regionaal Platform Verkeersveiligheid, 
Waterbus, Walstroom: budgetten zijn overgeheveld naar 
Dordrecht

         - € 1,0 pagina 9/10

 

Gemeentebelasting: project waarderingsinstructie is 
afgerond

         - € 0,2 Pagina 42

Overige posten
 Uitbreiding formatie functionaris gegevensbescherming         + € 0,1 pagina 10
 
Totaal       + €  10,1  
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Gemeenten krijgen via een hogere uitkering uit het gemeentefonds een gedeeltelijke compensatie 
voor de kostenstijging in het sociaal domein. Doordat de specifieke uitkeringen in het sociaal domein 
met ingang van 2020 zijn vervallen, en opgenomen in de algemene uitkering is de financiële 
consequentie voor de gemeenten niet eenduidig vast te stellen. Individuele gemeenten gaan ook 
verschillend om de verwerking in de lokale begroting. Daarnaast is op het moment van opstellen van 
de primaire begroting de meicirculaire 2021 gemeentefonds nog niet bekend.

Verdeelsleutel Participatie en WMO 2015

Voor de Participatiewet en de WMO 2015 is financiële solidariteit tussen de gemeenten afgesproken, 
met als verdeelsleutel de beschikbare rijksmiddelen.

In ontwikkeling is een nieuw stelsel van verdeelsleutels voor de sociale dienst, waarbij financiële 
afspraken gemaakt over de gemeentelijke bijdragen, en het al dan niet voortzetten van een vorm van 
financiële solidariteit.

Gemeenten zullen een besluit nemen over die nieuwe verdeelsleutels, naar verwachting eind 2021. 
Voorgesteld wordt in de primaire begroting 2022, voor de gemeentelijke bijdragen voor participatie en 
WMO 2015, de verdeelsleutel nog te gebaseerd op de beschikbare rijksmiddelen, en daarbij uit te 
gaan van de septembercirculaire 2020 van het gemeentefonds.

Krediet ICT investeringen bij de Sociale Dienst

Dit betreft reguliere vervanging van ICT-hulpmiddelen van de Sociale Dienst. De afschrijvingstermijn is 
5 jaar. De kapitaallasten zijn reeds in de begroting opgenomen.

 Kanttekeningen
nvt

Consequenties

 Financiële consequenties
Met de begroting worden ook de gemeentelijke bijdragen vastgesteld.

 Personele en/of organisatorische consequenties
Er zijn geen consequenties.

 Juridische consequenties
Er zijn geen consequenties.

 Communicatie consequenties
Er zijn geen consequenties.

 Relatie met andere beleidsvelden, organisaties en duurzaamheid
nvt

Advies en draagvlak
nvt
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Verdere procedure en uitvoering
De gemeenten hebben de ontwerp-begroting eind april ontvangen, zodat zij hun zienswijzen kunnen 
geven. De zienswijzen zullen betrokken worden bij de behandeling van de begroting in de Drechtraad 
van 6 juli 2021.

Na vaststelling door de Drechtraad wordt de begroting naar de toezichthouder, provincie Zuid-Holland, 
gestuurd.

Onderliggende stukken
1. Begroting 2022 vs 30 april.pdf
2. Ontwerp besluit begroting 2022 vs 4 mei.pdf


