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1. Wat betreft arbeidsparticipatie: Als het verdeelprincipe ‘solidariteit en nut’ gekozen wordt, 
kan afwijkende beleid per gemeente dan vertaald worden in een gewijzigde 
kostentoekenning voor de betreffende gemeente?
Ter toelichting: als een gemeente zelf initiatief neemt en dus extra kosten maakt om in te 
zetten op arbeidsparticipatie, kan dit dan betekenen dat de kosten aan de GR omlaag 
gaan op het moment dat hierdoor het aantal participatieplaatsen stijgt?

Antwoord:

Dat is niet per definitie het geval. De kosten van SDD / GR Sociaal worden in het 
voorstel verdeeld op basis van het aantal bijstandsontvangers. De kosten gaan dus 
alleen omlaag als bijstandsontvangers uit de eigen gemeente bemiddeld worden naar 
werk.

De afspraak is gemaakt dat 2022 een ambtelijke werkgroep voorstellen gaat uitwerken 
voor de financiering van business cases en/of voor bonus-malusregelingen. Die zullen 
ter besluitvorming aan het dan fungerende bestuur worden voorgelegd.

2. Hoe verhoudt zich het herverdeeleffect tot de totale kosten? De onderlinge verschillen 
tussen de gemeentes zijn nogal fors. Graag ontvangen wij een gecombineerd overzicht 
van de totale bijdragen per gemeente in de huidige situatie en de voorgestelde situatie.

Antwoord:

In het geval van een ongewijzigde begroting 2021, levert dat het volgende beeld:



Gemeentelijke bijdrage 2022 2023 2024 2025 2026

Alblasserdam voor 12.166.871€      12.166.871€      12.166.871€      12.166.871€      12.166.871€      

na 12.166.871€      12.188.141€      12.209.412€      12.230.683€      12.251.953€      

herverdeeleffect -€                    21.271€              42.541€              63.812€              85.082€              

Dordrecht voor 121.221.655€    121.221.655€    121.221.655€    121.221.655€    121.221.655€    

na 121.221.655€    120.949.856€    120.678.057€    120.406.259€    120.134.460€    

herverdeeleffect -€                    -271.799€          -543.597€          -815.396€          -1.087.195€       

Hardinxveld-Giessendam voor 7.022.975€        7.022.975€        7.022.975€        7.022.975€        7.022.975€        

na 7.022.975€        7.134.464€        7.245.954€        7.357.444€        7.468.934€        

herverdeeleffect -€                    111.490€            222.979€            334.469€            445.959€            

Hendrik-Ido-Ambacht voor 12.506.535€      12.506.535€      12.506.535€      12.506.535€      12.506.535€      

na 12.506.535€      12.582.849€      12.659.164€      12.735.478€      12.811.792€      

herverdeeleffect -€                    76.314€              152.628€            228.943€            305.257€            

Papendrecht voor 19.000.327€      19.000.327€      19.000.327€      19.000.327€      19.000.327€      

na 19.000.327€      19.000.602€      19.000.877€      19.001.152€      19.001.427€      

herverdeeleffect -€                    275€                    550€                    825€                    1.100€                

Sliedrecht voor 17.302.207€      17.302.207€      17.302.207€      17.302.207€      17.302.207€      

na 17.302.207€      17.366.087€      17.429.966€      17.493.846€      17.557.725€      

herverdeeleffect -€                    63.879€              127.759€            191.638€            255.518€            

Zwijndrecht voor 37.260.407€      37.260.407€      37.260.407€      37.260.407€      37.260.407€      

na 37.260.407€      37.258.976€      37.257.546€      37.256.115€      37.254.685€      

herverdeeleffect -€                    -1.430€               -2.861€               -4.291€               -5.721€               

3. Wat is het effect op de verdeling van de kosten indien besloten wordt dat participatie naar 
lokaal gaat, conform het voorliggende raadsvoorstel Verordening werk en inkomen? 
Graag een zelfde overzicht conform vraag 2.

Antwoord:

In het geval de uitvoering van de participatieplekken naar lokaal gaat en de begroting 
2021 alleen op dat onderdeel zou wijzigen, levert dat het volgende beeld:

Gemeentelijke bijdrage 2022 2023 2024 2025 2026

Alblasserdam voor 12.083.430€      12.083.430€      12.083.430€      12.083.430€      12.083.430€      

na 12.083.430€      12.101.962€      12.120.494€      12.139.026€      12.157.558€      

herverdeeleffect -€                    18.532€              37.064€              55.596€              74.128€              

Dordrecht voor 120.051.422€    120.051.422€    120.051.422€    120.051.422€    120.051.422€    

na 120.051.422€    119.806.418€    119.561.413€    119.316.408€    119.071.403€    

herverdeeleffect -€                    -245.005€          -490.010€          -735.014€          -980.019€          

Hardinxveld-Giessendam voor 6.995.495€        6.995.495€        6.995.495€        6.995.495€        6.995.495€        

na 6.995.495€        7.103.377€        7.211.259€        7.319.141€        7.427.023€        

herverdeeleffect -€                    107.882€            215.764€            323.646€            431.528€            

Hendrik-Ido-Ambacht voor 12.451.452€      12.451.452€      12.451.452€      12.451.452€      12.451.452€      

na 12.451.452€      12.519.116€      12.586.780€      12.654.443€      12.722.107€      

herverdeeleffect -€                    67.664€              135.327€            202.991€            270.654€            

Papendrecht voor 18.889.973€      18.889.973€      18.889.973€      18.889.973€      18.889.973€      

na 18.889.973€      18.883.375€      18.876.778€      18.870.180€      18.863.583€      

herverdeeleffect -€                    -6.597€               -13.195€            -19.792€            -26.390€            

Sliedrecht voor 17.187.133€      17.187.133€      17.187.133€      17.187.133€      17.187.133€      

na 17.187.133€      17.248.348€      17.309.563€      17.370.778€      17.431.992€      

herverdeeleffect -€                    61.215€              122.430€            183.644€            244.859€            

Zwijndrecht voor 36.964.051€      36.964.051€      36.964.051€      36.964.051€      36.964.051€      

na 36.964.051€      36.960.361€      36.956.672€      36.952.982€      36.949.293€      

herverdeeleffect -€                    -3.689€               -7.379€               -11.068€            -14.757€            



4. Over het proces tot besluitvorming rond de kostenverdeelsleutel:
a. Is een meerderheid van de Drechtraad voldoende om het besluit door te voeren of 

moet elke gemeente individueel instemmen?
b. Op welke manier loopt het proces om de voorgestelde wijziging door te voeren?
c. Op welke manier wordt er geëvalueerd en op welke manier wordt de uitslag van de 

evaluatie doorgevoerd?

Antwoord:

Ad a. Een meerderheid is voldoende:
De Drechtraad stelt “een bijdrage-verordening vast over de wijze waarop de door de 
deelnemende gemeenten en andere publiekrechtelijke lichamen verschuldigde algemene 
en specifieke bijdrage wordt berekend” (GR Drechtsteden, artikel 38, lid 1).
“Voor het tot stand komen van een beslissing is vereist dat meer dan 50,0% van de 
aanwezige stemmen vóór de beslissing stemt” (GR Drechtsteden, artikel 14).

Ad b. Na besluitvorming in de Drechtraad worden de verdeelprincipes en -sleutels 
door de GR Sociaal één-op-één overgenomen in de bijdrageverordening.
Omdat de ingroeiperiode start met een eerste stap in begrotingsjaar 2023 wordt de 
nieuwe verdeelsystematiek ook onderdeel van de uitgangspuntennotitie 2023.

Ad c. De nieuwe verdeelsleutels zijn mede geselecteerd op het criterium 
toekomstbestendigheid. Er is daarom geen evaluatiemoment gepland. Het is aan het 
(nieuwe) bestuur van de GR wanneer en hoe de nu voorgestelde verdeelsystematiek 
geëvalueerd wordt.


