BESLUIT
DRECHTRAAD d.d. 6 juli 2021
Portefeuillehouder
A.J. Flach

Steller
M. Rijke

Onderwerp

Jaarstukken 2020 GR Drechtsteden

DE DRECHTRAAD
Gezien het voorstel van het Drechtstedenbestuur van 1 juli 2021;
Gelet op artikel 6 en 7 van de Gemeenschappelijke regeling Drechtsteden;

BESLUIT:
Kennisnemen van:
1. het accountantsverslag;
2. de reactie van het Drechtstedenbestuur op het accountantsverslag.
Vaststellen van:
3. de jaarstukken 2020 GRD;
4. de resultaatbestemming zoals voorgesteld;
5. de voorgestelde gemeentelijke bijdragen 2020.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 6 juli 2021.
de regiogriffier,

de voorzitter,

E. Boers

mr. A.W. Kolff
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Resultaatbestemming
Het te bestemmen resultaat bij de jaarrekening 2020 bedraagt € 1.412.000. In onderstaande tabel is
per programmaonderdeel weergegeven wat het te bestemmen resultaat is; of het voorstel een mutatie
in een reserve met zich mee brengt of dat wordt voorgesteld om het resultaat met gemeenten af te
rekenen.
(bedragen x € 1.000)
Reserves
Begrotingsprogramma

Saldo

Toevoegen

Afrekenen
met
gemeenten

Onttrekken

Sociale Dienst Drechtsteden
Bestaanszekerheid versterken
Totaal

1.412

1.412

-

-

1.412

1.412

-

-

Toelichting:
In bijzondere situaties kan de Drechtraad besluiten tot het vormen van een bestemmingsreserve. Dat
wordt nu voorgesteld voor het positieve resultaat op de uitvoeringskosten van de Tozo. Voorgesteld
wordt hiervoor een bestemmingsreserve te vormen, die als doel heeft het opvangen van toekomstige
kosten bij de uitvoering van en de controle op de Tozo-regelingen. In 2021 wordt vervolgens
voorgesteld om dit bedrag (gedeeltelijk) beschikbaar te stellen om de kosten met betrekking tot
uitvoering en controle van de Tozo te kunnen opvangen. Via de P&C-documenten zal het verloop van
deze kosten worden verantwoord en toegelicht.
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Gemeentelijke bijdragen 2020
(bedragen x € 1.000)

Rijksvergoeding Tozo 2020:
(bedragen x € 1.000)
Bijdragen gemeenten Tozo 2020 (Rijksvergoeding)
Alblasserdam

Dordrecht

Hardinxveld-G.

H.I. Ambacht

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

Totaal

2.940.014

16.905.082

3.675.018

5.145.025

4.655.023

3.430.017

6.125.030

42.875.209

2.940.014

16.905.082

3.675.018

5.145.025

4.655.023

3.430.017

6.125.030

42.875.209

