
Papendrecht

MPGR1 2020061 807420093

GR1 009318.06.2020

Geachte leden van het Drechtstedenbestuur,

Zienswijze op de jaarrekening 2019:

Zienswijze op de begroting 2021:

Graag willen wij allereerst onze waardering uitspreken voor het werk dat ook dit jaar weer is 
verricht, zeker ook gezien in het licht van de corona-crisis. Wij hebben begrip voor de bijzondere 
omstandigheden van deze tijd, maar willen daarbij opmerken dat de begroting dit jaar later dan 
wettelijk voorgeschreven is ingediend.

• Wij spreken expliciet waardering uit voor de resultaten die de Sociale Dienst Drechtsteden in 2019 
heeft gerealiseerd. Voor 2020 en 2021 verwachten wij dat in gezamenlijkheid verder zal worden 
gewerkt aan dóórontwikkeling van het sociaal domein.

Begroting Sociale Dienst
Wij zijn kritisch ten aanzien van de financiële uitgangspunten waarop de begroting 2021 en het 
meerjarenperspectief voor de Sociale Dienst Drechtsteden is opgesteld. Wij begrijpen de 
uitgangspunten om met een bandbreedte te werken en zo gemeenten tijdelijk financiële ruimte te 
bieden. Door de vele onzekerheden vanuit de wetswijzigingen kan het effect op de 
gemeentebegrotingen substantieel zijn. Wij zijn van mening dat werken met een risicovolle 
bandbreedte geen oplossing biedt en het opstellen van beheersmaatregelen, toepassen van 
innovaties en het uitvoeren van bezuinigingen de enige goede oplossing is.

GR Drechtsteden
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U heeft het college van Papendrecht respectievelijk op 15 april 2020 de concept Jaarstukken 2019 
en 29 april 2020 de primaire begroting 2021 van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden 
aangeboden met het verzoek deze door te sturen naar de gemeenteraad om een eventuele 
zienswijze kenbaar te maken. De gemeenteraad van Papendrecht heeft de stukken behandeld in 
zijn vergadering van 11 juni 2020 en voorzien van een zienswijze.
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• Aan de Drechtraad wordt ten aanzien van het resultaat van € 830.000 dat ter bestemming wordt 
voorgelegd, voorgesteld € 769.000 toe te voegen aan een bestemmingsreserve voor ICT verandert. 
Reden hiervoor is dat met betrekking tot het project ICT verandert in 2019 plannen niet zijn 
uitgevoerd en € 769.000 incidenteel over is. In afwachting van definitieve planvorming schuift 
uitvoering van de plannen door, waarmee dit bedrag later benodigd zal zijn. In principe is de lijn om 
terughoudend om te gaan met het opzetten van bestemmingsreserves. Vanwege de aard en 
onvermijdelijkheid van de benodigde kosten voor alsnog uitvoering van de doorgeschoven plannen 
stemmen wij in met dit voorstel.



Papendrecht
Meerjarenraming Sociale Dienst

Bijdragetabel naar taakvelden

Wij verzoeken het Drechtstedenbestuur hier uitvoering aan te geven.

Hoogachtend,

burgemeester.de ir,

/i

A.J. ikerke

• Vanaf het verslagjaar 2017 zijn gemeenten vanuit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 
verplicht om hun administratie op basis van taakvelden in te richten. Voor GR-en geldt deze 
verplichting vanaf 2018. Dit staat los van de indeling van de begroting naar programma's. In uw 
begroting 2021 is geen bijdragetabel per gemeente naar taakvelden opgenomen. In eerdere 
planning- en control documenten van de GRD was dit wel het geval. Wij verwachten van u deze 
tabel als vast onderdeel in de betreffende planning- en control documenten op te nemen.

Wij onderkennen dat een meerjarenbegroting is gepresenteerd met inzicht in de ontwikkelingen in 
2021 en voor de jaren daarna. Daar is hard aan gewerkt en wij spreken onze waardering daarvoor 
uit.

• Wij ondersteunen het traject te komen tot een nieuw financieel kader voor het sociaal domein. Dit 
financieel kader is voor iedere gemeente van belang om inzicht te krijgen in de financiële 
consequenties binnen de ontwikkelingen van het sociaal domein. Wij verzoeken u om ook Jeugd en 
Beschermd wonen hierbij te betrekken.
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• Met het vaststellen van de meerjarenbegroting op niveau 2021 is de realiteit nog niet gewijzigd. De 
concept meerjarenbegroting laat (ook) vanaf 2022 cumulatief een stevige groei zien. Wij merken op 
geen financiële ruimte te zien voor nieuw beleid voortvloeiend uit de vastgestelde regionale visie op 
het sociaal domein. We voorzien wel financiële ruimte voor innovaties, die gericht zijn op lange 
termijn kostenbesparing, ook indien daar op korte termijn investering voor nodig is. Het is daarom 
belangrijk om een totaalbeeld te hebben van de kosten die gemeenten in het sociale domein 
maken.


