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Beste raadsleden en collegeleden,
We hebben de afgelopen periode een intensief proces met elkaar doorlopen, dat we de komende maanden
gaan afronden. In de zomermaanden is hard gewerkt aan de definitieve tekst van de GR Sociaal, het voorstel
voor besluitvorming en de memorie van toelichting. Ook zijn alle ingekomen opmerkingen van alle
gemeenteraden van de Drechtsteden verwerkt en voorzien van een reactie. In deze nieuwsbrief nemen wij u
mee in het proces én vragen wij u om een kort formulier in te vullen zodat wij kunnen inventariseren of er
nog behoefte is aan een extra regionale bijeenkomst later dit jaar.
Het besluitvormingsproces van de GR Sociaal
Het besluitvormingsproces start begin september. Het college van B&W van de gemeente Dordrecht, zoals
de regeling voorschrijft, stuurt het voorstel inclusief alle bijlagen begin september door naar alle andere
colleges in de Drechtsteden. Hiermee zijn de stukken in route. Alle colleges behandelen dit voorstel en
sturen dit vervolgens door aan de gemeenteraden. De gemeenteraden bepalen daarna of zij definitief
toestemming geven aan het college om de Gemeenschappelijke Regeling aan te gaan en treden met hun
besluit ook uit de Gemeenschappelijke Regeling. De behandeling in de lokale raden vindt plaats tussen
oktober en half december 2021. Zodra alle raden toestemming hebben gegeven en de colleges akkoord zijn
met de tekst, wordt het besluit half december 2021 officieel gepubliceerd en is de GR Sociaal per 1 januari
2022 een feit. Het voorstel dat de route in gaat bestaat uit:
1. Het officiële voorstel voor besluitvorming
2. De definitieve GR tekst voor de GR Sociaal
3. Een uitgebreide memorie van toelichting waarin keuzes en overwegingen worden toegelicht
Hieronder treft u de visuele weergave van de planning aan:

Alle colleges en raden dienen unaniem in te stemmen met de in route gebrachte stukken.
Brief op ingekomen reacties op de concepttekst van de GR
Voor het zomerreces hebben alle raden zich gebogen over de concepttekst van de GR. Er is 1 gezamenlijke
reactie opgesteld van het ONS-D als antwoord op alle ingekomen opmerkingen. In deze reactie komen kort
alle punten terug inclusief een toelichting wat hiermee gedaan is in de definitieve tekst van de GR Sociaal.
Deze reactie hebt u reeds apart ontvangen. De reactie treft u ook aan op www.sociaaldrechtsteden.nl.

Vaststellen verordeningen per 1-1-2022
De gemeenteraden zijn na de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling weer het bevoegd gezag voor
het kaderstellend beleid (verordeningen en beleidsvisies). Elke gemeenteraad van de deelnemende
gemeenten aan de GR Sociaal stelt straks zelf de verordeningen en de beleidsplannen in het Sociaal Domein
vast. Het jaar 2021 staat in het teken van de transitie naar de GR Sociaal. Wanneer de besluitvorming
hierover is afgerond kan per 2022 worden gestart met de invulling van de lokale kaderstelling. Daarvoor
moet eerst een besluit genomen worden tot wijziging van de huidige Gemeenschappelijke Regeling. Daarna
kan lokale kaderstelling starten waarvoor dialoog, kennisdeling en tijd nodig is voor het lokale
besluitvormingsproces.
Om die reden worden bij aanvang van de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling in eerste instantie de
bestaande kaders lokaal vastgesteld. Hierin worden alleen de strikt noodzakelijke wijzigingen opgenomen,
zoals aanpassingen door de structuurwijziging, indexering of landelijke ontwikkelingen. Het voorstel met de
verordeningen dat per 1 januari 2022 vastgesteld moet worden, gaat ook in het najaar van 2021 de lokale
besluitvormingsroute in. Gemeenteraden stellen de verordeningen in januari 2022 met terugwerkende
kracht vanaf 1 januari 2022 vast. Zo kan de GR vanaf de start rechtsgeldige besluiten blijven nemen.
Voor de lokale invulling is tijd nodig, zodat er met elkaar gesproken kan worden over de wensen en
mogelijkheden. We starten daarom al wel met de lokale invulling van de verdere kaders in het najaar van
2021 en dit loopt het hele jaar 2022 door. Gestart wordt met het minimabeleid en persoonlijk
minimabudget.
Regionale bijeenkomst dinsdag 5 oktober
In het proces organiseerden wij bij elke mijlpaal regionale
(digitale) bijeenkomsten. Zowel bij de hoofdlijnennotitie als
bij de behandeling van de concepttekst GR kon u
workshops volgen en kreeg u informatie over de stukken.
Tijdens deze bijeenkomsten was er ook alle gelegenheid
voor technische vragen.
Dinsdag 5 oktober nodigen wij u van harte uit voor een
laatste informatiesessie voor alle raadsleden, waarin we u
meenemen in het algehele proces en u informeren over
hoe het proces gaat lopen voor de lokale invulling van de
kaders. Hierover wordt u apart op een later moment verder
geïnformeerd.
Wij zijn benieuwd welke behoefte u nog verder heeft voor
de regionale bijeenkomst later dit jaar. En wat u daar graag
terug zou willen zien qua inhoud.
We vragen u daarom om via dit formulier kort aan te geven
wat uw behoefte is. Op basis van de ingekomen reacties
inventariseren wij wat er nodig is en vullen we de
informatiesessie van 5 oktober verder in.

Lokale sturing en regie, samen één sterk en sociaal Drechtsteden
We streven er met elkaar naar om vanaf 1 januari 2022 samen, elke dag opnieuw invulling te geven aan onze
taak in het sociaal domein: inwoners in de Drechtsteden ondersteunen bij hun vragen en er met elkaar voor
zorgen dat zij zelfstandig en volwaardig kunnen leven, werken, wonen en meedoen.
We blijven u uiteraard op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Voor de transitie naar de GR Sociaal
kunt u altijd alle informatie terugvinden op www.sociaaldrechtsteden.nl.
Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Dan kunt u deze stellen via
transitiesociaal@drechtsteden.nl. Wij zorgen er uiteraard voor dat uw vraag zo snel mogelijk wordt
beantwoord.

