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Vorig jaar kwam de Drechtraad ook tot die conclusie en heeft de Drechtraad de begroting 
middels een taakstelling bijgesteld. In lijn met dat amendement hadden wij ook voor dit jaar 
een voorstel voor (mogelijk pijnlijke) keuzes verwacht om enig grip te krijgen op de 
doorgaande kostenontwikkeling.

Begroting Sociale Dienst zonder beleidskeuzes
Wij constateren dat u een begroting aanbiedt gebaseerd op bestaand beleid. U heeft de 
meerjarige consequenties daarvan inzichtelijk gemaakt. Dat laatste waarderen wij. 
Wij delen met u onze zorg dat het financieel effect van uw ongewijzigd beleid in combinatie 
met een blijvende onvoldoende vergoeding van het rijk onbetaalbaar wordt voor onze 
gemeente.

Op pagina 20 van de begroting informeert u ons over de opdracht die u heeft gegeven tot 
het uitwerken van de scenario's, en daarbij te onderzoeken hoe het geconstateerde gat kan 
worden gedicht, dat zit tussen een realistische kostenontwikkeling op basis van de 
verwachte toename van de vraag naar voorzieningen, en de gewenste/ mogelijke bijdrage 
op basis van de financiële positie van de gemeenten. In financieel opzicht maakt u echter in 
de voorliggende begroting de keuze om de GRD opgelegde taakstelling die oploopt tot ruim 
€ 16 miljoen in 2023, terzijde te schuiven. Dit met uitzondering van de eerste tranche van € 
5 miljoen die naar wij hopen spoedig wel concreet invulling zal krijgen.
Wij zijn benieuwd naar de reactie van de Drechtraad op het terzijde schuiven van het restant 
van het amendement. We geven u in overweging om hier zelf proactief richting de 
Drechtraad tekst en uitleg over te geven.

De raad van de gemeente Zwijndrecht heeft in zijn vergadering van 23 juni 2020 gesproken 
over uw primaire begroting 2021. Hierbij brengen wij onze zienswijze naar voren.
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Blik op de toekomst sociaal domein
Binnen onze samenwerking in de Drechtsteden blijkt het onvoldoende mogelijk om bij te 
sturen op het moment dat de financiën gaan knellen. Het blijkt te ingewikkeld om 
beleidskeuzes in gezamenlijkheid te maken of om deze überhaupt maar voor te leggen. De 
governance is hier onvoldoende op ingericht dan wel er wordt onvoldoende invulling aan 
gegeven. Dit maakt dat wij hier geen comfort (meer) bij hebben.

Het jaar 2021 beschouwen wij qua begroting als een overgangsjaar. Met de aanbesteding 
van de WMO in het vooruitzicht en de huidige coronacrisis zal de begroting 2022 er hoe dan 
ook anders uit zien.

Als gemeente staan we voor de vraag hoe wij het systeem binnen het sociaal domein willen 
organiseren. Wij willen de grip op de financiën terug en meer maatwerk kunnen leveren voor 
onze inwoners. We willen van systeemwereld binnen het sociale domein weer terug naar de 
leefwereld. Als eerste stap hier naar toe heeft onze raad op 26 mei 2020 unaniem 
ingestemd met ons Transformatieplan Sociaal Domein.

met beleidsbijstellingen op de bovenwettelijke regelingen te komen én 
deze met inhoudelijke en financiële consequenties aan de Drechtraad voor te 
leggen
op een moment dat deze er ook nog een zinvol debat over kan voeren.

Wij betreuren het dat u er opnieuw voor kiest geen inhoudelijke discussie, na consultatie van 
deelnemende gemeenten, met de Drechtraad te voeren. Wij onderkennen zonder meer dat 
een gezamenlijke uitvoering van beleid (schaal-)voordelen kan hebben. Dit voordeel raakt 
echter steeds meer ondergesneeuwd door de wijze waarop het gesprek over noodzakelijke 
inhoudelijke keuzes niet wordt gevoerd met ons als eigenaren.

Conclusie
Wij gaan niet akkoord met het SDD onderdeel van uw begroting. Wij roepen u -wederom- 
op om:

Gemeentebelastingen: lobby particuliere WOZ-bureaus
Bij Gemeentebelastingen zijn de meerkosten voor WOZ-bezwaarschriften, beheer 
basisregistraties en waarderingsinstructie opvallend. Deze meerkosten vloeien grotendeels 
voort uit de explosieve groei van het aantal bezwaarschriften. Hierdoor ontstaat een 
verdubbeling van de proceskosten en kosten voor extra personeel om de bezwaarschriften 
te behandelen. De verwachting is dat dit een structureel effect wordt wanneer het juridisch 
kader gelijk blijft. Wat deze bedrijven doen is op dit moment niet onwettig. Een lobby richting 
het Rijk om het juridisch kader aan te passen, is dan ook logisch. Wij zullen een lobby 
uwerzijds van harte ondersteunen.

Ons financieel kader voor wat betreft de gemeentelijke bijdrage is het kader zoals door u 
gepresenteerd in de geamendeerde begroting 2020-2023.
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Het vormen van bestemmingsreserves heeft niet onze voorkeur. We stemmen daar bij 
uitzondering nu wel mee in, vanwege aard en onvermijdelijkheid van de kosten. Bovendien 
willen we frictiekosten niet doorschuiven naar de toekomst. De gemeentelijke begrotingen 
staan tenslotte al genoeg onder druk.

Resultaatbestemming
Bij de resultaatbestemming wordt aan de Drechtraad voorgesteld om het resultaat van de 
Groeiagenda van € 61.000 uit te betalen aan de gemeenten. Ook wordt voorgesteld om het 
incidentele resultaat ICT 2019 (€ 769.000) te bestemmen voor ICT Verandert en toe te 
voegen aan een bestemmingsreserve. Dit komt door het uitstellen van uitgaven in 
afwachting van de definitieve planvorming en besluiten.

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.

U geeft aan de Drechtraad regelmatig te (gaan) informeren over de ontwikkelingen, waar 
nodig met een voorstel tot wijziging van de begroting. Wij verzoeken u echter met klem ook 
de lokale gemeenten nadrukkelijk op de hoogte te houden en tijdig te betrekken. De 
financiële gevolgen werken immers door naar de lokale begroting. Alleen met juiste en 
tijdige afstemming kunnen we in gezamenlijkheid tot oplossingen komen en zoveel als 
mogelijk grip op de situatie te houden.

Concept jaarrekening 2019
Ten opzichte van de laatst vastgestelde begroting bedraagt het jaarresultaat over 2019 in 
totaal € 265.000 positief. Op de resultaat-bepalende onderdelen is een resultaat behaald 
van € 565.000 negatief. Dit maakt geen onderdeel uit van het resultaat van de GRD 
waarover resultaatbestemming plaatsvindt, doordat hier met gemeenten op basis van voor- 
en nacalculatie wordt afgerekend. Het resultaat dat ter bestemming wordt voorgelegd is € 
830.000 positief.
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