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Vraag 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?
Antwoord 1
De bedragen die de sociale dienst van het rijk heeft ontvangen voor en die zijn besteed aan de
uitvoering van de Tozo-regeling (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) worden,
na de controle door de accountant, in de definitieve jaarrekening verantwoord.
De definitieve afrekening van de Tozo-regeling over 2020 loopt via de jaarrekening 2021 van de
gemeenten. Wel wordt in de jaarrekening 2020 van de GRD een inschatting gemaakt met betrekking
tot de terug te vorderen bedragen als na controle blijkt dat er geen recht is op de Tozo-uitkering.

Vraag 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?
Antwoord 2
Dit betreft de ICT fraude uit 2013. Betrokkene is in 2018 definitief veroordeeld tot betaling van
€500.000 aan de GRD. Verwachting is echter dat beslaglegging nauwelijks wat oplevert, en natuurlijk
wel geld kost. De fraudeverzekering van de GRD keert pas uit als de strafzaak is afgerond, die loopt
nog.
In de GRD-begroting wordt niet met een opbrengst gerekend, dus alles dat wordt ontvangen is in
financiële zin positief.

Vraag 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 1 e 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?
Antwoord 3
Door de corona-maatregelen is het doelgroepenvervoer, inclusief de wijkhopper, in 2020 beperkt
geweest, en heeft een deel van het jaar zelf helemaal stilgelegen. De financiële afspraken met Sociale
Dienst en andere opdrachtgevers zijn zodanig dat er geen financiële consequenties zijn voor
Stroomlijn.
Het financieel resultaat van Stroomlijn over 2020 is nihil.
De terugbetaling van de eerste lening vindt volledig plaats in 2021. Stroomlijn heeft daarvoor
voldoende liquide middelen

-2De versterking van het eigen vermogen met € 450.000 heeft plaatsgevonden. De 2 e lening kent een
maximale omvang van € 500.000. Stroomlijn heeft daarvan in 2020 € 255.000 opgenomen. In totaal is
dus € 705.000 "gebruikt"
Het is de verwachting dat de nog uitstaande lening overgaat naar de GR Sociaal. Er komt nog een
splitsingsvoorstel voor de hele balans van de GRD
De jaarrekening 2020 van Stroomlijn BV. is geen openbaar stuk, maar op aanvraag door
Drechtraadleden in te zien bij de regiogriffie.

Vraag 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?
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, dat de GR
Sociaal aandeelhouder wordt van Stroomlijn en Breedband Drechtsteden.
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 participatie nodig is.

Vraag 5
Wanneer zijn de definitieve jaarrekening en accountantsrapport beschikbaar?
Antwoord 5
Zodra de accountantscontrole van de Tozo-regeling kan worden afgerond (Tijdelijke
overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers). Heel lang zijn de controle-eisen hiervoor
onduidelijk geweest.
Planning is nu dat de accountant medio juni tot een conclusie kan komen. Eind juni is een extra
auditcommissie waar die bevindingen worden gedeeld. De auditcommissie zal op basis daarvan de
Drechtraad informeren en adviseren.

Vraag 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?
Antwoord 6
Met de tweede bestuursrapportage zijn beide budgetten, de € 2,9 miljoen materiële lasten, en de € 1,2
miljoen personeelskosten, uit de begroting 2020 gehaald. De Drechtraad heeft de 2e burap
vastgesteld op 1 december 2020. In de jaarstukken 2020 zijn deze budgetten daarom niet meer
opgenomen
De budgetten voor de Groeiagenda zitten nog wel in begroting 2021. In de 1e bestuursrapportage
2021 wordt voorgesteld ze ook uit die begroting te halen. De 1e burap 2021 wordt aan de Drechtraad
aangeboden voor vaststelling op 6 juli 2021.

Vraag 7
Waar worden de baten en lasten van de regiodeal verantwoord?
Antwoord 7
Gemeente Dordrecht vervult de kassiersfunctie van de Regiodeal. De GRD had hiervoor in 2020 geen
uitgaven.

