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Vraag 1
GOEDKEURING: Onze fractie maakt zich zorgen over het jaarresultaat. Op 19 maart zijn de 
voorlopige bevindingen met de accountant besproken. Uit hoofde van de bevindingen van het RMO-
team SDD (ex. TOZO), de fouten en onzekerheden m.b.t. TOZO en een mogelijke overschrijding op 
een raamcontract geeft de accountant aan dat er een gerede kans op een niet-goedkeurende 
controleverklaring bestaat. Afgesproken is dat tot en met eind mei de SDD herstel uitvoert. Het is nu 1 
juni, welke zijn de resultaten t/m eind mei en is de kans op een niet-goedkeurende verklaring 
afgenomen of toegenomen? Wanneer kunnen wij de definitieve cijfers en verklaring verwachten?

Antwoord 1
De accountant heeft medio juni zijn controlebevindingen bij de onderwerpen die nog niet gereed zijn. 
Er kan nu dus nog geen antwoord worden gegeven op de vraag over de controleverklaring. 
Eind juni spreekt de accountant hierover met de auditcommissie. Inspanningen zijn er op gericht dat 
de Drechtraad vóór de vergadering van 6 juli de definitieve jaarrekening en de accountantsverklaring 
heeft.

Vraag 2
STROOMLIJN B.V.: wij hebben inmiddels 800K aan leningen en 450K aan versterking eigen 
vermogen verstrekt, totaal 1,25 miljoen, waarbij wij ook nog deels aan de regie- en exploitatiekosten 
bijdragen. Blz. 74 leert ons dat gedurende het jaar de medewerkers die vanuit Baanbrekend 
Detacheren B.V. gedetacheerd worden bij Stroomlijn B.V. meerdere maanden niet werden ingezet 
maar dat de financiële vergoeding bij Stroomlijn is gegarandeerd. Wat is het bedrag dat in 2020 door 
Stroomlijn B.V. aan Baanbrekend Detacheren B.V. is gegarandeerd? Wat is de stand van zaken 
aangaande het resultaat van Stroomlijn B.V. en wat is er in 2020 van de leningen afgelost en aan 
rente terugbetaald?

Antwoord 2
De totale omzet van Stroomlijn was in 2020 € 7,7 miljoen, en het resultaat was nihil. Dit komt door de 
sluitende financieringsafspraken met de sociale dienst en andere opdrachtgevers.
Stroomlijn heeft over 2020 aan Baanbrekend Detacheren € 386.400, inclusief garantie, betaald voor 
de inhuur van chauffeurs.
De 1e lening van € 300.000 wordt in 2021 door Stroomlijn terugbetaald, conform de overeenkomst.
Stroomlijn heeft in 2020 € 5.728 aan rente betaald aan de GRD voor de leningen.

Vraag 3
INNOVATION QUARTER B.V.: blz. 71, wij hebben als aandeelhouder een bedrag van 500K in deze 
B.V. ingebracht. Welke opgaven voor onze regio zijn op direct-economische gebied in 2020 
gerealiseerd in termen van banen en geïnvesteerd vermogen?



Antwoord 3
Innovation Quarter (IQ) is de regionale ontwikkelmaatschappij van Zuid Holland. De kernopdracht van 
IQ is het duurzaam versterken van de economische structuur en het ontsluiten van het innovatieve 
vermogen van de regio Zuid-Holland. Dit doen zij langs drie kerntaken:

1. Financieren van vernieuwende en snelgroeiende bedrijven (Investeren).
2. Assisteren van buitenlandse ondernemingen bij het vestigen in Zuid-Holland 

(internationaliseren).
3. Organiseren van samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de 

overheid, om samen de clusters vooruit te helpen (Innoveren). 

De Drechtsteden heeft bij de start van IQ voor € 500.000 aandelen ingekocht. Dit staat gelijk aan 
0,803% van de aandelen. Hierna staat een overzicht van de kwantitatieve resultaten van IQ als geheel 
in 2020. Meer informatie kunt u vinden in het jaarverslag van IQ.

Ook IQ kijkt terug op een bewogen jaar in 2020. Een jaar dat voor een groot deel in het teken heeft 
gestaan van de economische gevolgen van de coronapandemie. De dienstverlening is aangepast aan 
de veranderde omstandigheden. Veel activiteiten hebben digitaal doorgang gevonden en er is 
ondersteuning geboden aan ondernemers in moeilijkheden door middel van de Corona 
Overbruggingslening (COL). Daarnaast zijn er de structurele of jaarlijks terugkerende activiteiten die 
IQ uitvoert, waaronder: 

- Dare 2 Cross, waarbij ondernemers vanuit verschillende sectoren, rondom verschillende 
thema's worden samengebracht. 

- Maritime Delta programma, het hart van het maritieme cluster in Nederland van Tweede 
Maasvlakte tot en met Gorinchem en Werkendam, waarvan uit onder andere wordt gewerkt 
aan een regionale maritieme agenda die aansluit op provinciale en landelijke agenda's en 
(herstel)fondsen.   

Strategie en secretariaat van de Economic Board Zuid Holland, die onder andere een stevige 
Groeiagenda Zuid Holland met bijbehorende Rijksmiddelen en de Human Capital Agenda Zuid 
Holland tot gevolg heeft gehad.

Ook specifiek in de Drechtsteden zijn resultaten te benoemen. Als onderdeel van de Regiodeal 
Drechtsteden-Gorinchem heeft IQ meegewerkt in de voorbereidende propositie en heeft zij 
nadrukkelijk bijgedragen aan de steun vanuit de provincie voor onze regiodeal, er waren namelijk 
meer proposities binnen Zuid-Holland. De inzet van IQ heeft onder andere geleid tot de unanieme 
steun van de Economic Board Zuid Holland. Ook heeft IQ een rol in de uitvoering via business 
developers op zorginnovatie, duurzaam varen en smart manufacturing, die werken aan roadmaps 
binnen de pijler Toegepaste Innovatie van de Regiodeal. Daarnaast is er vanuit de Human Capital 
Agenda Zuid Holland € 400.000 beschikbaar gesteld als cofinanciering voor twee projecten binnen de 
Human Capital Pijler van de Regiodeal. Ook mooi om te benoemen is de landing van het 
distributiecentrum van Crocs op het Distripark, voor IQ het grootste 'internationaliseren' project in 2020 
met een werkgelegenheid van 350 arbeidsplaatsen om hun groei in West-Europa verder te faciliteren.

Tot slot melden we graag de ambitie die we samen met IQ voor de toekomst hebben om binnen de 
Drechtsteden nog meer gebruik te maken van de kennis, kunde en mogelijkheden van IQ. Dit doen we 
onder andere via activiteiten die we reeds zijn gestart of waarover we in gesprek zijn om te starten:
 Continueren van in-kind bijdrage middels een business analist aan het MKB katalysatorfonds;
 Het organiseren van financieringsevents en pitchmiddagen op de Duurzaamheidsfabriek;
 Organiseren van een startup programma voor MKB in de Drechtsteden;
 Uitvoering geven aan de samenwerkingsovereenkomst die in 2020 is getekend tussen IQ en Deal 

Drechtcities om de samenwerking verder te verbeteren en (intern)nationale bedrijven nog 
effectiever en efficiënter naar de Drechtsteden te halen en/of hier te behouden. Hiermee wordt 
onder andere invulling gegeven aan de aanbevelingen die Ecorys deed naar aanleiding van haar 
evaluatie naar de ruimtelijk-economische instrumenten in de Drechtsteden.

 Nadrukkelijker positioneren van het Leerpark Dordrecht als thuisbasis voor Holland 
Instrumentation (HI), het hightech netwerkplatform voor West-Nederland.
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Vraag 4
TRANSITIE VP’s: Evenals de vraag van de SGP/CU fractie, waar worden de verbonden partijen na de 
transitie ondergebracht en hoe worden financiën verrekend?

Antwoord 4
Op basis van de activiteiten van deze verbonden partijen is de verwachting dat de participaties in 
InnovationQuarter en Breedband Drechtsteden overgaan naar de gemeente Dordrecht, en dat de GR 
Sociaal aandeelhouder wordt van Stroomlijn en Baanbrekend Detacheren.
Er wordt echter nog gekeken naar de formele procedures voor de overdracht van de participaties, en 
naar eventuele fiscale consequenties. In de 2e helft van 2021 wordt een voorstel gedaan voor de 
splitsing van de gehele GRD-balans, waaronder deze participaties. Daarbij wordt ook nagegaan of 
een herwaardering van de participaties nodig is, en tegen welk bedrag die worden overgedragen.
 

Vraag 5
GROEIAGENDA: blz. 81, het gaat hier over het bedrag van 200K voor project Spoorzone, onduidelijk 
is of er sinds 2019 200K of 400K is uitbetaald.

Antwoord 5
Er is door de GRD € 200.000 voor het project Spoorzone aan de gemeente Dordrecht betaald.
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