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Op 29 april 2020 heeft u het college en de raad de iaarstukken 2019 (exclusief WMO) Datum

en de Concept primaire begroting 2021 van de gemeenschappelijke regeling 16 juni 2020

Drechtsteden toegezonden. Graag willen wij — naast een reactie op de jaarstukken —
—een zienswijze uitbrengen op de concept begroting en het meerjarenperspectief.

Vooraf
Ten eerste willen wij onze complimenten geven dat de GRD er in deze moeilijke tijd in
is geslaagd om tijdig een heldere begroting voor 2021 op te stellen. Wij zijn ons er
terdege van bewust dat de "Coronacrisis" veel heeft gevraagd, en nog steeds vraagt,
van uw mensen. Wij zijn trots op de wijze waarop hier mee is en wordt omgegaan.

Het jaarresultaat 2019
Het jaarresultaat over 2019 bedraagt in totaal € 265.000 positief. Het resultaat dat
ter bestemming wordt voorgelegd is € 830.000 positief. Doordat hier met gemeenten
op basis van voor-en nacalculatie wordt afgerekend, maakt dit geen onderdeel uit van
het resultaat van de GRD waarover resultaatbestemming plaatsvindt. Ten aanzien van
de resultaat-bepalende onderdelen is het resultaat € 565.000 negatief.
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Resultaatbestemming Afdeling

Aan de Drechtraad wordt een bestemmingsvoorstel voorgelegd t.a.v. € 830.000 Bestuursondersteuning

Hierbij wordt voorgesteld om het resultaat van de Groeiagenda ad € 61.000 uit te
betalen aan de gemeenten en om een bedrag van € 769.000 toe te voegen aan een To6e_le3f6o5o7n5doi8reoct

bestemmingsreserve voor ICI verandert. Reden hiervoor is dat er incidenteel budget
over is (€ 769.000) met betrekking tot het project Id T verandert. De plannen zijn in

Behandeld door
2019 niet uitgevoerd in afwachting van definitieve planvorming en schuiven daarmee s. Swinkels

door. Hoewel wij normaal gesproken terughoudend zijn met het opzetten van
bestemmingsreserves kunnen wij hier, bij wijze van uitzondering, mee instemmen.
Dit vanwege de aard en onvermijdelijkheid van de kosten en omdat we deze frictiekosten
niet door willen schuiven naar de toekomst. De gemeentelijke begrotingen staan immers
al onder druk.



Op inhoud spreken wij onze waardering uit voor de resultaten die de Sociale Dienst
Drechtsteden in 2019 heeft weten te realiseren en voor de ingezette ontwikkeling waarbij
de inwoner en zijn hulpvraag centraal gesteld wordt. Dit is onder andere terug te lezen in
de door de Drechtraad vastgestelde regionale visie sociaal domein, de toevoeging van
beschermingsbewind aan het dienstverleningsaanbod en de succesvolle samenwerking
tussen de Sociale Dienst Drechtsteden en het Sociaal Team Sliedrecht in het Bonkelaarhuis.

Wij spreken de verwachting uit dat ook in 2021 in gezamenlijkheid verder gebouwd zal
worden aan de doorontwikkeling van het sociaal domein. Wij zetten graag samen met u in
op innovaties waarbij het regionale en lokale aanbod aanvullend en versterkend zijn.

Zienswijze op de concept primaire begroting 2021
Financiele uitgangspunten 2021 e. v.
Wij zijn kritisch ten aanzien van de financiele uitgangspunten op basis waarvan de begroting
2021 en het meerjarenperspectief voor de Sociale Dienst Drechtsteden is opgesteld. Wij
begrijpen dat het werken met een bandbreedte uit noodzaak is geboren om zo de lokale
gemeenten tijdelijk enige vorm van financiele ruimte te bieden. Wat ons betreft is dit geen
duurzame oplossing voor de (financiele) uitdagingen waar wij ons als gemeenten en als
regio voor gesteld zien staan. Op diverse vlakken zullen we maatregelen moeten nemen.
Dat geldt voor de GRD, maar ook voor de lokale gemeenten. Het vraagt dan ook
nadrukkelijke afstemming en samenwerking. Bijvoorbeeld in de lobby richting het Rijk. De
komende periode zullen we dan ook gezamenlijk aan de slag moeten om met oplossingen
te komen voor de toenemende kosten in het sociaal domein.

Taakstelling
De resterende bezuinigingstaakstelling van 2,9 mln., zoals vastgesteld door de Drechtraad
voor de begroting 2020, is als stelpost in voorliggende concept begroting opgenomen. Een
concreet voorstel met de invulling daarvan volgt via een separaat voorstel aan de
Drechtraad van juli inclusief een le wijziging van de begroting 2021. Wij hadden liever
gezien dat deze voorstellen al onderdeel zouden uitmaken van de stukken die nu voorliggen.
Dan hadden wij die kunnen betrekken in onze zienswijze. Echter, gezien de uitzonderlijke
situatie waarin we ons nu verkeren hebben wij begrip voor de voorgestelde werkwijze. Wel
merken wij op dat het voor ons van belang is dat bij de uitwerking van de maatregelen er
voldoende ruimte is voor afstemming op de lokale situatie. Bovendien verwachten wij tijdig
geinformeerd te worden over de uitkomst van de taakstelling en het voorstel dat in juli aan

de Drechtraad voorgelegd wordt.

Beleidsontwikkelingen sociaal domein
Wat betreft de ontwikkeling van lokale maatwerkafspraken op de bovenwettelijke taken zijn
wij zeer content. Dit sluit ook aan op onze wens om lokaal invulling te kunnen geven aan
de Impuls Statushouders. Uiteraard begrijpen we dat dit ook zijn plaats zal moeten krijgen
in de uitwerking van een nieuw financieel kader. U geeft in deze begroting ook aan rekening
te houden met de invoering en wijzigingen van wetten zoals de gemeentelijke
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schuldhulpverlening, nieuwe wet inburgering en Breed Offensief. Uiteraard begrijpen wij
dat vanwege de huidige status van deze ontwikkelingen deze nog niet cijfermatig verwerkt
zijn in uw begroting. Wij spreken de verwachting uit, dat net zoals voor de totstandkoming
van de regionale visie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma, samengewerkt zal
worden met alle relevante betrokken partijen en organisaties. Wij geloven in de kracht van
samenwerking en de synergie die dit oplevert voor onze inwoners.

Wij spreken ons bijzonder positief uit over de ontwikkeling van het programmaonderdeel
Perspct. De ondersteuning en de ontwikkeling van het bijstandsbestand samen met
relevante stakeholders als Drechtwerk is een krachtig initiatief die de meerwaarde van
samenwerking tussen beide GR'en toont. Zeker ook vanwege de geschetste ontwikkeling
waarbij de mismatch tussen het bijstandsbestand en de arbeidsmarkt steeds verder
oploopt. Wij hopen dan ook dat u na het wegvallen van de rijkssubsidie de ruimte binnen
uw begroting weet te vinden om dit project verder te kunnen continueren en de
samenwerking met Drechtwerk door te zetten.

Graag nodigen wij u uit om ons ook in de komende periode bij te praten over de
ontwikkelingen die raken aan het ondersteuningsaanbod voor onze inwoners.

Samenwerking in de Drechtsteden
Wij vinden het belangrijk aan te geven dat een sterke samenwerking in de Drechtsteden
voor ons centraal staat. Een samenwerking waarbij lokale raden in positie zijn en waar
ruimte is voor de eigen identiteit van de gemeenten. De uitvoering van de Groeiagenda is
nu meervoudig lokaal belegd, terwijI er ook een discussie loopt met betrekking tot het
(mogelijk anders) vormgeven van de samenwerking in het sociaal domein. Voor ons is de
inhoud leidend. Wat willen we bereiken? Waar doen we het voor? Kijk op basis daarvan
naar een passende structuur die de noodzakelijke helderheid biedt over taken en
verantwoordelijkheden. Dat gezegd hebbende verzoeken wij u wet het traject om tot een
aangepaste GR te komen voortvarend op te pakken. Dit loopt nu at ruim een jaar en er is

behoefte aan duidelijkheid.

Drechtstedenclinsdag en regiogriffie
Wij lezen tevreden terug dat de regiogriffie is opgenomen in de begroting en daarmee
niet langer ter discussie staat. Ook zijn wij positief over het doorzetten van de
Drechtstedendinsdagen en deze ook te gebruiken voor afstemming over de Groeiagenda.

Corona
Tot slot. De corona -crisis is ingrijpend. Voor iedereen en daarmee ook voor de GRD. U
geeft aan dat de gevolgen aanzienlijk zullen zijn, maar dat de omvang nog niet is in te
schatten. Denk aan de toegenomen en toenemende vraag naar inkomensondersteuning
en participatie en maatregelen op het gebied van de bedrijfsvoering en
gemeentebelastingen richting inwoners en bedrijven. Wij hebben hier uiteraard begrip
voor en snappen dat er veel onzekerheid is in de huidige situatie.

Op dit moment betrekt u de gemeenten nadrukkelijk en is er met grote regelmaat
afstemming over de situatie. Wij waarderen deze werkwijze zeer. In de begroting geeft u
aan de Drechtraad regelmatig te (gaan) informeren over de ontwikkelingen, waar nodig
met een voorstel tot wijziging van de begroting. Dit onderschrijven wij uiteraard, maar wij
verzoeken u met klem ook de lokale gemeenten nadrukkelijk op de hoogte te blijven
houden en tijdig te betrekken. De financiele gevolgen werken immers door naar de lokale

3



begroting. Aileen met juiste en tijdige afstemming kunnen we in gezamenlijkheid tot
oplossingen komen en zoveel als mogelijk grip op de situatie te houden.

Lobby
Wij zien in de huidige situatie een groot belang voor een gezamenlijke lobby richting het
Rijk. Het lijkt ons noodzakelijk dat er extra middelen voor de gemeenten beschikbaar
komen am de gevolgen van de corona -crisis op te vangen. Wij hebben als gemeenten
immers een belangrijke rol in onder meer de uitvoering van maatregelen in het sociaal
domein en het herstellen van de (lokale) economie. Wij zijn van mening dat de GRD, als
gremium voor de zeven gemeenten en met externe betrekkingen in haar takenpakket,
een voortrekkersrol dient te hebben om hiervoor een plan te maken. Uiteraard in
samenhang met de lokale inspanningen die hiervoor opgepakt kunnen warden richting het
Rijk. Wij zijn erg benieuwd naar uw reactie op dit voorstel.

Bezuinigingen
We roepen u op am naast de broodnodige lobby am extra middelen te verkrijgen vanuit
het Rijk, oak de mogelijkheid onder ogen te zien dat het Rijk zelf de komende jaren fors
moet gaan bezuinigen. Om die reden vragen wij u am de komende maanden oak actief te
benutten am te zien waar eventuele verdere bezuinigingen mogelijk zijn. De Taskforce
Sociaal Domein zou haar gedachten en ideeen verder moeten voortzetten am te
onderzoeken waar mogelijkheden liggen am te komen tot bezuinigen. Om verwarring te
voorkomen zou de naam van werkgroep kunnen veranderen naar Taskforce
Bezuinigingsonderzoek, zodat duidelijk is dat niet alien gezocht dient te warden op het
sociaal domein, maar over het gehele taakveld van de Gemeenschappelijke Regeling
Drechtsteden. Wat ons betreft mogen dit plannen zijn waarbij de "kaasschaafmethode"
wordt toegepast, maar ook eventuele mogelijkheden am bepaalde taken niet meer uit te
voeren, voor zover het geen wettelijke verplichte taken zijn. Wij roepen u op am met ons
in gesprek te gaan am de mogelijkheden tot ontwikkeling van lokaal maatwerk en lokale
regie op bovenwettelijke taken verder te onderzoeken.

Het is absoluut niet onze bedoeling am deze plannen direct door te laten voeren, maar
am eventuele scenario's op voorhand bedacht te hebben, zodat er niet naar allerlei
mogelijkheden gezocht hoeft te warden als de tekorten zich steeds verder ophopen.

Tot slot
Wij zijn benieuwd op welke wijze u invulling gaat geven aan de in onze zienswijze
genoemde punten. Wij zien uw reactie daarop dan oak graag tegemoet.

Hoogachtend,

Namens de gemeentera
De griffier, De burgemeester,

r. R.P.A. van Aalst 1:57R75,EFFpcbm-florg
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