
Namens de regiofractie SGP-ChristenUnie een aantal vragen over de jaarstukken 2020 en de 
begroting 2022 
 
Jaarstukken 2020: 

1. De bedragen die vanuit het rijk ontvangen zijn/worden als corona-compensatie pakket 2020 
staan nog niet vast en zijn geen onderdeel van de jaarrekening 2020. Hoe wordt deze 
compensatie verwerkt in de jaarrekening van de GRD en die van de gemeenten, zodat ze wel 
op elkaar aansluiten? 

2. De inschatting dat het fraudebedrag (pag. 58) ontvangen wordt, lijkt ieder jaar naar beneden 
bijgesteld te worden. Wordt er voldoende actief op ingezet om het gehele bedrag te 
incasseren en waarom is bedrag nog niet ontvangen? 

3. Het risico van de wijkhopper wordt afgevoerd, omdat het risico zich niet voorgedaan heeft in 
2020. Wat is het resultaat van de wijkhopper (Stroomlijn BV) over 2020 en vindt 
terugbetaling van 1e deel van de uitstaande leningen plaats per 2021? Gezien de hoogte van 
de uitstaande lening lijkt het erop dat Stroomlijn ‘slechts’ 255.000 euro van de 950.000 
gebruikt heeft (500.000 + 450.000 voor versterking eigen vermogen- deze laatste lijkt wel 
opgenomen te zijn bij de verbonden partijen, aangezien agio op 450.000 staat eind 2020). 
Klopt dit? Gaat de nog uitstaande lening over naar de GR Sociaal? Kan de jaarrekening van 
Stroomlijn ter beschikking gesteld worden van de Drechtraad? 

4. De GRD participeert in een aantal Bv’s en stichtingen (IQ, Stroomlijn, Baanbrekend, 
Breedband DS). Waar komen deze participaties en uitstaande leningen terecht na transitie 
van de GRD? 

5. Wanneer zijn de definitieve jaarrekening en accountantsrapport beschikbaar? 
6. In de jaarverantwoording 2020 van de groeiagenda staat naast het budget van 2,9M nog een 

post van 1,2M aan personeelskosten bureau Drechtsteden voor ondersteuning van de 
groeiagenda. De 2,9M is in de jaarstukken 2020 toegelicht als zijnde overgedragen aan de 
gemeente Dordrecht. Waar is de 1,2M aan groeiagenda kosten in de jaarstukken 2020 
opgenomen en hoort deze ook niet uit het budget en de begroting van de GRD gehaald te 
worden? Wat is hiermee voor de begroting 2021 van de GRD gedaan? 

7. Waar worden de baten en lasten van de regiodeal verantwoord? 
 
 
Begroting 2022: 

1. Er wordt 4,2M overgeheveld van de begroting GRD naar de gemeente Dordrecht voor de 
groeiagenda. Echter het door de Drechtraad vastgestelde budget voor de groeiagenda 
bedraagt 2,9M. Waarom dit verschil? 

2. In de afgelopen periode zijn ondermeer RPV, exploitatie walstroomvoorzieningen  en 
Waterbus Drechtsteden overgedragen van de GRD naar de gemeente Dordrecht. Moet dit 
nog geborgd worden door een Drechtraadsbesluit? Kloppen de hierbij behorende bedragen 
(begroting met 1M verlaagd, terwijl hier een bedrag van 1,3 voor in de begroting stond) 

3. Hoe zijn de eerder overeengekomen taakstellingen en de nog in te vullen taakstelling via 
maatwerk in overleg met de gemeenten, verwerkt in de begroting 2022? 

4. Hoe verhoudt zich het overzicht van FTE op pag 47 zich tot de beschreven ontwikkelingen? 
Voorbeelden: bureau DS groeit met 0,8 FTE, terwijl ondersteuning Groeiagenda uit de 
begroting 2022 gehaald is. Apparaatskosten SDD nemen fors toe vanwege groei aantal 
klanten, maar formatie wijzigt niet. Met ICT verandert!  worden activiteiten geoutsourced, 
terwijl formatie toeneemt in de  begroting. 

5. Er lopen verschillende effecten door de begroting 2022, waardoor de individuele effecten 
moeilijk of niet afleidbaar zijn. Kan voor de verschillende effecten inzichtelijk gemaakt 
worden wat de afzonderlijke impact is? 
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