
 
 
 

 
 
 

BEANTWOORDING TECHNISCHE VRAGEN (artikel 40 RvO) 
 
Indiener(s) Regiofractie SGP/CU 
Vraag voor: Drechtraadvergadering 7 december 2021 
Datum indienen: 1 december 2021 
Onderwerp: 2e burap 2021 
  
Portefeuillehouder: P.L. Paans en P.J. Heijkoop 
Antwoord van: Floris Haisma, Sociale Dienst Drechtsteden 
Datum: 2 december 2021 
 
 

 

Vraag: Dit voorstel betreft intrekkingen, waaronder de verordening 
ingenieursbureau. Moet de verordening m.b.t ingenieursbureau niet 
aangepast en gecontinueerd worden in de nieuwe samenwerkingsvorm?  

Antwoord: Het IBD is vanaf 1 januari een organisatieonderdeel van Dordrecht. Tussen 
Dordrecht en de Drechtstedengemeenten wordt een samenwerkings-
overeenkomst gesloten over de taken die Dordrecht uitvoert voor de andere 
gemeenten. De taken van het IBD horen daar (voor een aantal gemeenten) bij. 
De afspraken die daarmee samenhangen worden geregeld in de 
Samenwerkingsovereenkomst. 
 

Vraag: Er zijn verschillende verordeningen die verwijzen naar elementen van de 
GRD. Moeten deze verordeningen niet geactualiseeerd worden om naar de 
GR Sociaal te verwijzen ipv de GRD? Voorbeeld Verordening Werk en 
Inkomen. Hierin staat de rol van Drechtstedenbestuur beschreven die na 
1/1/2022 niet meer van toepassing is. Wat is het plan voor deze 
verordeningen? 

Antwoord: Alle verordeningen die van toepassing zijn op de Sociale dienst Drechtsteden 
(SDD) en vanaf 1/1/2022 dus op de GR Sociaal worden ter vaststelling 
aangeboden aan de zeven gemeenteraden in januari 2022. Deze worden daar 
opnieuw vastgesteld, waarbij er niet meer verwezen zal worden naar de huidige 
bestuursorganen van de GRD (zoals het Drechtstedenbestuur). 

 
Vraag: Is er een impact voor burgers die aangewezen zijn op deze verordeningen, 

waarin na 1/1/2022 de verwijzingen naar de GRD niet meer van toepassing 
zijn? 

Antwoord: De verordeningen van de SDD gaan 'as-is' over naar de GR Sociaal; hier is dus 
geen impact voor inwoners. Zie ook antwoord op vraag 2.  

 
Vraag: Wat moet er geregeld worden voor organisaties/regelingen die nog op de 

GRD leunen en verwijzen naar de GRD. Voorbeelden zijn onder meer de 
Stroomlijn BV, Baanbrekend en de SOK voor het ruimtelijk economisch 
domein? 

Antwoord: De GRD is nu eigenaar/aandeelhouder van een aantal BV's. Een aantal hiervan 
hoort bij de taken van de GR Sociaal, zoals Stroomlijn BV en Baanbrekend 
Detacheren BV. Het aandeelhouderschap van deze BV's gaat over naar de 
GR Sociaal. De overige rechtspersonen gaan over naar de gemeente 
Dordrecht. De SOK voor het ruimtelijk-economisch domein staat op zichzelf. 
De SOK Ruimtelijke Economie is, net als de SOK Bedrijfsvoering, een 
uitwerkingsovereenkomst als bedoeld in de Regeling onderlinge samenwerking, 
maar die SOK bestaat al en blijft ook bestaan. Het zijn dus twee overeen-
komsten die naast elkaar bestaan en elk hun eigen onderwerp hebben. 
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