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Aan   Agendacommissie Drechtraad

Van P.L. Paans en P.J. Heijkoop, portefeuillehouders sociaal

Steller H. Raaijmakers, Sociale Dienst Drechtsteden

Onderwerp agendering voorstellen op 5 oktober a.s. in zowel Carrousel als Drechtraad

Geachte leden van de Agendacommissie Drechtraad,

In deze memo hebben wij een planningtechnisch verzoek. Concreet vragen wij u of u bijgaande 
(concept-)voorstellen wilt agenderen op één avond, te weten op 5 oktober 2021. Hieronder lichten we 
toe waarom.
Concreet gaat het om:

- een wijziging op de primaire begroting 2022;
- technische aanpassing van de verordening werk en inkomen omdat de gemeenten de 

participatieplekken gaan uitvoeren. 

Begrotingswijziging 
Het voorstel voor de begrotingswijziging wordt vanuit het Drechtstedenbestuur van 9 september a.s. 
– mits akkoord – doorgeleid. Het voorstel zou dan via de Carrousel van 5 oktober naar de Drechtraad 
gaan. In oktober echter moeten gemeenten hun eigen begroting al rond hebben en aanleveren, en om 
die reden willen wij u verzoeken om het voorstel op 5 oktober al aan de Drechtraad voor te leggen 
voor besluitneming.
Het voorstel omvat de verwerking van twee punten waar het Drechtstedenbestuur op 8 juli over 
besloten heeft: het op verzoek van de Drechtstedengemeenten overhevelen van de uitvoering van de 
Participatieplekken van de Sociale Dienst Drechtsteden naar de gemeenten, en daarnaast de 
voortzetting van projecten handhaving in 2022, omdat deze door corona niet afgerond kunnen worden 
in 2021. Als laatste wordt in de notitie een actualisatie van de begroting voorgesteld op basis van de 
steunmaatregelen corona in 2022; deze worden in het voorstel inhoudelijk toegelicht

Aanpassing verordening werk en inkomen
Zoals hiervoor benoemd, gaat de uitvoering van de Participatieplekken over van de Sociale Dienst 
Drechtsteden naar de gemeenten. Dit gebeurt op verzoek van de Drechtstedengemeenten en hier 
hebben alle colleges en het Drechtstedenbestuur (8 juli) dan ook mee ingestemd. Het besluit heeft 
echter ook een technische aanpassing van de verordening werk en inkomen tot gevolg. Die willen we 
graag in oktober zowel in de Carrousel als in de Drechtraad agenderen; enerzijds omdat het slechts 
om een technische aanpassing gaat, op verzoek van de gemeenten en voortvloeiend uit 
besluitvorming die lokaal en in het Drechtstedenbestuur al heeft plaatsgevonden. Anderzijds om de 
agenda van de Drechtraad in december zo min mogelijk te belasten, want mogelijk moet daar een en 
ander worden besproken en besloten in relatie tot de nieuwe GR Sociaal.

Graag horen wij of u aan de gevraagde agendering gehoor kunt geven.
Hoogachtend,

P.L. Paans en P.J. Heijkoop 
portefeuillehouders sociaal
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