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Agenda
• Opening

• Aanleiding herziening kostenverdeelsleutel
• Samenvatting vorige informatiebijeenkomst

• Opdracht, kader, organisatie, evaluatie
• Resultaat

• Advies
• Herverdeeleffect
• Ingroei
• Besluitvormingsproces

• Sluiting André Flach
wethouder, bestuurlijk opdrachtgever

Gert Jan Bosland
projectleider



Bestuursopdracht

“Een nieuwe set aan verdeelsleutels

voor de gemeentelijke bijdragen aan GRD/SDD

die gebaseerd is op eenduidige principes en

die breed draagvlak heeft bij de betrokken gemeenten.”



Financieel kader
• Grip krijgen: uitgangspunten, waaronder kostenverdeling
• Verbinden: jaarlijkse uitgangspuntennotitie
• Inzicht krijgen: financiële monitor sociaal domein



Twee separate projecten

governance

kostenverdeelsleutel

eisen aan nieuwe sleutel voor o.a. maatwerk



Werkwijze

Niet vanuit gewenste uitkomsten, maar op basis van principes:
• eerst bestuurlijk gesprek over verdeelprincipes,
• daarna keuze voor sleutels die bij dat principe horen èn die 

voldoen aan de ontwerpcriteria en
• pas daarna zicht op de financiële effecten.

Evaluatie Definitie Ontwerp Uitwerking Besluit-
vorming

Implemen-
tatie



Projectorganisatie

Uitvoering
(alle gemeenten 

vertegenwoordigd)

Proces- en 
kwaliteitsbewaking

Besluitvoorbereiding

Besluitvorming Drechtraad

DSB, 
Portefeuillehouders

Bestuurlijke 
begeleidings-

commissie

Projectgroep



Evaluatie
Conclusies:
• De bijdrageverordening is dringend toe aan actualisering.

• Een stijgend deel van de verdeelsleutels kan niet meer 
geactualiseerd worden door wijzigingen in het 
gemeentefonds.

• De set van verdeelsleutels is te omvangrijk en te 
complex om gemeenten inzicht in de relatie tussen beleid 
en kosten te geven.

• De verdeling van een deel van de apparaatskosten is 
rationeel niet te onderbouwen.



Verdeelprincipes
• Solidariteit

iedereen draagt in gelijke mate bij

• Draagkracht
iedereen draagt bij naar mate van vermogen of 
inkomen

• Continuïteit
iedereen draagt bij op basis van historische 
bijdrage

• Nut
iedereen draagt bij op basis van daadwerkelijk 
gebruik



Advies



Herverdeeleffect (1 van 2)



Herverdeeleffect (2 van 2)

• Alle gemeenten boven het 
regionaal gemiddelde dalen

• Alle gemeenten onder het 
regionaal gemiddelde stijgen

 Voorgestelde systematiek
heeft een dempend effect

€ -

€ 200,00

€ 400,00

€ 600,00

€ 800,00

€ 1.000,00

€ 1.200,00

Kosten per inwoner (excl. Wsw) en het regionaal gemiddelde

Kosten per inwoner nu

Kosten per inwoner na
herverdeling (variant 1)

Regionaal gemiddelde per inwoner



Ingroei

Lineair in 4 jaar

2022: 100% huidige systematiek 

2023: 75% huidige systematiek 25% nieuwe systematiek

2024: 50% huidige systematiek 50% nieuwe systematiek

2025: 25% huidige systematiek 75% nieuwe systematiek

2026: 100% nieuwe systematiek



Besluitvormingsproces
• September Portefeuillehoudersoverleg Integraal

Drechtstedenbestuur

Beantwoording vragen raadsleden n.a.v. informatieavond

• Oktober Drechtraad carrousel
Drechtraad besluitvorming

Afhankelijk van besluitvorming daarna verwerking in
• uitgangspuntennotitie begroting 2023
• teksten GR Sociaal
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