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         De eerste fysieke Drechtraad sinds februari en 

de         laatste voor de zomer, wordt gehouden in de 

Lockhorst in Sliedrecht. 
     

Colofon 
Drechtstedendinsdag in een 

Notendop is een uitgave van de 

Regiogriffie Drechtsteden.  

 

De nieuwsbrief is geen officieel 

verslag. Aan de tekst kunnen 

dan ook heen rechten worden 

ontleend. 

 

U kunt zich abonneren via de 

website. Voor meer informatie 

kunt u contact opnemen met de 

Regiogriffie, tel. (078) 770 39 

46 

of regiogriffie@drechtsteden.nl. 

 

De Drechtstedendinsdag is 

opgenomen, de uitzending kunt 

u hier terugkijken. 

 

 

  
  

         

  

   

Opening, agendapunten tot en met 

hamerstukken 
Opening, agendapunten tot en met hamerstukken 

Om 19.00 uur opent voorzitter Kolff de vergadering en begint met een aantal 

huishoudelijke mededelingen die te maken hebben met de voorkoming van 

Coronabesmettingen deze avond. 

https://regiogriffie-drechtsteden.email-provider.nl/link/bn8trmub2t/i0xkvluf0t/tuemqjrajp/ftd1wvmsgb/ji66pdieie


  

Na de berichten van verhindering en eventuele vervanging, meldt de voorzitter een 

aantal wijzigingen in de samenstelling van de Drechtraad. Zo heeft de raad van 

Papendrecht besloten de heer Tromp aan te wijzen als plv. Drechtraadslid voor PAB. 

Hij komt in de plaats van de heer Verweij. De raad van Hendrik-Ido-Ambacht heeft 

op 15 juni besloten om de heer Lagendijk aan te wijzen als plv. Drechtraadslid voor 

het CDA. Hij komt in de plaats van mevrouw Vlasblom.  

De agenda wordt vastgesteld met als wijziging dat agendapunt 10 niet als 

bespreekpunt maar als hamerstuk wordt geagendeerd. Er zijn verder geen vragen 

en mededelingen, geen opmerkingen op de ingekomen stukken en het verslag 

wordt als zodanig vastgesteld. 

  

Met de hamerstukken wordt zonder stemverklaring ingestemd waardoor we al na 

12 minuten doorkunnen naar de bespreekpunten, te beginnen bij de algemene 

beschouwingen! 

  
  

   

  

   

Algemene beschouwingen 
Omdat iedereen de mogelijkheid heeft gehad om vooraf de tekst van de teksten 

van de woordvoering aan de regiogriffie te sturen en iedereen die van elkaar heeft 

kunnen lezen, kan de spreektijd flink ingekort worden.  

Na het trekken van het lootjes, trapt woordvoerder fractie CDA af. 

  

Het sociaal beleid verschralen wil het CDA niet, zeker nu de financiële impact van 

corona niet helder is. Maar als de financiën ontbreken, kan het echter 

onontkoombaar zijn. Het moet echter niet de reflex worden alle bezuinigingen in 

het sociaal domein te zoeken en ze roepen op vooral ook daarbuiten kijken. De 

voorgestelde invulling van de taakstelling per 2021 heeft de instemming van het 

CDA maar geeft aan dat het hen verkeerd lijkt nog een aanvullende taakstelling op 

te leggen. Ze geven aan dat het CDA wil dat de Drechtraad meegenomen wordt in 

de -dit najaar- te maken keuzes, inclusief die op de langere termijn. Op de vraag 

van  

de PvdA of het naar buiten kijken alleen de GRD betreft of ook richting gemeenten, 

antwoordt de woordvoerder dat we nu samenzijn als Drechtraad en we kijken naar 

de regionale domeinen. Maar lokale politici volgen dit ook en die zouden ook 

kunnen kijken naar bezuinigen op groenonderhoud en wegen ed. en zo die 

afwegingen lokaal kunnen maken. 

  

Daarna is het de beurt aan fractie PvdA. De woordvoerder verwijst naar de 

schriftelijke woordvoering maar benadrukt dat bezuinigen op het sociaal domein in 

tijden van diepe crisis getuigt van het omzien naar je naaste met een blinddoek 

om. De PvdA staat voor een beleid van solidariteit en mededogen met de kwetsbare 

medemens. De woordvoerder geeft aan eerder een motie te willen indienen over 

het schrappen van de adviseur geldzaken maar door voortschrijdend inzicht hebben 

zij besloten dit niet te zullen doen. 

Als tweede boodschap geeft de fractie aan dat zij erop aandringen bij het DSB om 

uiterlijk oktober met concrete modellen te komen waarover de eigenaren kunnen 

beslissen. Op de vraag van de woordvoerder van D66/VSP/Philippo om een 

toelichting waarom de motie niet ingediend wordt, geeft de PvdA aan dat 

gemeenten bij navraag aangaven hier al het nodige aan te doen. En dat gemeente 



Dordrecht heeft aangeboden deze adviseurs over te nemen. 

  

Als het woord aan de fractiewoordvoerder GroenLinks is, geeft zij aan vooral het 

debat te willen voeren tijdens deze algemene beschouwingen, op thema’s regionale 

energiestrategie, Wonen & Bouwen en uiteraard het sociale domein waarvan in het 

bijzonder de taakstelling.  

  

De algemene beschouwing van D66/VSP/Philippo richt zich op de aanpak van de 

coronacrisis in onze Veiligheidsregio, die heeft laten zien dat als we samen één doel 

hebben en één focus, er ongekend veel meer bereikt kan worden, dan we zelf voor 

mogelijk hielden. De ervaring van de afgelopen maanden toonde een grote 

eensgezindheid en saamhorigheid in onze regio. Zij spreken de wens uit dat we met 

die houding later dit jaar de stap zetten tot doorontwikkeling van de samenwerking 

in het sociaal domein. Met één doel en één focus: de best mogelijke resultaten voor 

welvaart en welzijn van onze inwoners. Verder achten zij het DSB capabel om de 

opdracht van de Drechtraad om een taakstelling te realiseren van 5 miljoen.    

  

De woordvoerder van fractie SGP/CU haalt een aantal punten uit de schriftelijke 

woordvoering. Als eerste het verzilveren van de Regio Deal, met complimenten voor 

diegenen die dat bereikt hebben. Als tweede het realiseren van de Groeiagenda, en 

als derde de afronding van de discussie rondom de toekomstige structuur van de 

GRD, op basis van de gewenste inhoud van de samenwerking. Daarna het stevig en 

proactief sturen in het sociaal domein. Daarom de oproep om als DSB en 

Drechtraad om kaders op te stellen waarbinnen het sociaal domein zich mag 

bewegen. Om te voorkomen dat je achteraf steeds moet ingrijpen met 

taakstellingen.  

Bij het laatste punt geeft de woordvoerder aan dat de fractie het jammer vindt dat 

er nog geen compleet voorstel ligt die de taakstelling afdekt en constateert dat we 

nog steeds een uitdaging hebben, ook in verband met de kostenontwikkelingen, dat 

het steeds nijpender gaat worden. Toch pleiten ze ervoor in te stemmen met  

het pakket aan maatregelen omdat dit voorstel op draagvlak vanuit gemeenten kan 

rekenen. Met daarbij de oproep aan het DSB om het resterende deel snel in te 

vullen en hierbij de punten uit komende amendementen en moties mee te nemen 

bij de uitwerking van het vervolg. Bij alle punten noemt de fractie twee termen: 

voortvarendheid en daadkracht! 

  

  
  

   

  

   

 

 

Reactie 
Drechtstedenbestuur eerste 

termijn 

 

 

Portefeuillehouder Verheij trapt de terugkoppeling af 

met de uitspraak: zorgen moet je doen, niet hebben. 

In de zienswijzes komt naar voren hoe wij ons voelen: we voelen ons klemgezet 

door het Rijk en vinden dat ook onaanvaardbaar. Daarvoor maken verschillende 

bestuurders zich hard. 



Verheij gaat in op de acties die het DSB heeft staan: 

O.a. invulling geven aan de resterende taakstelling maar ook het creëren van 

draagvlak. Het voorliggende voorstel komt voort uit een rondje langs alle 

gemeenten waar goed geluisterd is en naar wat fracties hebben ingebracht om de 

rest van de taakstelling in te vullen.  

  

Ook is er gewerkt aan een meerjarenperspectief met slimmere oplossingen 

zoals D66/VSP/Philippo en GroenLinks al aangaven, want bot schrappen is niet fijn. 

Daarbij wordt de Drechtraad uiteraard betrokken, en zo komt er in het najaar een 

voorstel om in december over te kunnen besluiten. Dit bevat ook een inhoudelijk en 

financieel kader, met in beeld gebracht de inkomsten en uitgaven en hoe deze zich 

(gaan) ontwikkelen om de balans te kunnen bepalen.  

  

De SLP vraagt of gemeenten lijstjes krijgen, om te zien waar er geschrapt kan 

worden?  Maar ook Verheij geeft aan dat er onderwerpen en domeinen zijn waar we 

hier niet over gaan. GroenLinks geeft aan dat je wel informatie en kennis vanuit de 

Drechtraad mee kunt nemen naar je lokale raad. De VVD noemt dat het beter is dat 

de informatie vóór de lokale begroting beschikbaar is, maar daarop antwoordt de 

portefeuillehouder dat dit niet mogelijk is omdat het vooral zorgvuldig moet 

gebeuren en dat in lokale begrotingen wel een financiële achtervang is om extra 

lasten te kunnen dragen. Op de opmerking van de SP geeft Verheij aan dat de 

begroting een vertekend beeld geeft, omdat een deel van de kosten in deze 

begroting zit voor de Groeiagenda maar deze worden overgeheveld naar Dordrecht. 

  

Portefeuillehouder Heijkoop sluit zich aan bij Verheij, over de zorgen over de 

financiën. De kostenontwikkeling in het sociaal domein is al jaren een zorg. Er is 

onvoldoende groei van het gemeentefonds, voor het sociaal domein maar ook voor 

andere taken. Maar we moeten niet vergeten dat we de afgelopen jaren goede 

jaren hebben gehad, waarin we ook kostenbesparingen hebben gerealiseerd door 

innovatie. Zoals vervoer en resultaatbekostiging. Nu moeten we de broekriem 

aanhalen, en hebben we gevraagd waar draagvlak voor is bij gemeenten. De 

maatregelen die nu voorliggen, kunnen hopelijk ook in de Drechtraad op draagvlak 

rekenen.  

  

Heijkoop houdt een vurig betoog over de amendementen en moties. Als eerste het 

amendement over impuls statushouders. Daarmee wordt de GRD op kosten 

gejaagd als dit geschrapt wordt. Het heeft eerder een hoop kosten bespaard. Als dit 

amendement wordt doorgevoerd, dan moeten we over een tijd nog meer gaan 

bezuinigingen. Hierop vraag de woordvoerder van SLP of we geen solidariteit 

kunnen verwachten van de statushouders? Waarop de portefeuillehouder aangeeft 

dat je dit niet vraagt van de allerzwaksten die de taal nog niet spreken. 

Ook het instemmen met het amendement voor het verlagen van de bijdrage 

collectieve zorgverzekering wordt ernstig ontraden vanuit het DSB omdat het niet 

goed is om de zekere positie te verzwakken van mensen met een laag inkomen. 

Het pleidooi van de VVD om alleen wettelijke taken uit te voeren geldt hier niet. We 

zijn tenslotte geen uitvoeringsorganisatie. 

  

De motie met het appel om voor extra middelen te pleiten, wordt ondersteund 

vanuit het DSB. 

Heijkoop licht  – op de motie van de SP om een uitgebreidere keuze te hebben in 

zorgverzekeraars- toe dat verzekeraars zichzelf niet aanbieden, maar we hen 

proberen te verleiden om een mooi aanbod te doen via een aanbesteding. 



 

Niet één verzekering biedt dit zelf aan. Het DSB kan wel toezeggen er alles aan te 

doen om keuzevrijheid te krijgen maar kan het niet beloven. 

Fractie PvdA vraagt de portefeuillehouder of het mogelijk is om alle budgetten op te 

nemen in de begroting om te zien wat er ontvangen is, wat lokaal besteed wordt en 

wat de afdracht aan de regio is en of het mogelijk is om lokaal maatwerk op te 

nemen voor de aanpak statushouders? Waarop portefeuillehouder Verheij aangeeft 

dat het lastig is om goed in beeld te brengen, maar er is wel een poging toe 

gedaan. Het lastige heeft te maken met de systematiek van het Rijk. Voorheen was 

het een doeluitkering, nu komt het in de algemene pot. Daarbij werken we vanuit 

de regio zo, dat we laten zien wat het kost en dan halen we het op. 

  

De voorzittersrol wordt tijdelijk geruild met Dhr. Boudewijn zodat de voorzitter zelf 

als bestuurder kan reageren op de eerder gestelde vragen. Dhr. Kolff benadrukt 

ook nog eens dat er vanuit het DSB bij het Rijk wordt aangedrongen op extra 

middelen voor het uitvoeren van taken. Ook stipt hij het verzilveren van de Regio 

Deal aan, dit is inderdaad iets dat gevierd moet worden, zoals fractie SLP al 

aanstipte. We hebben in de derde tranche, samen met regio Zwolle, de hoogste 

Regio Deal gekregen. Een resultaat waar we trots op mogen zijn! En voor wat 

betreft het proces, vrijdag volgt een persbijeenkomst onder embargo waar de 

projecten bekend worden gemaakt die gefinancierd gaan worden met de middelen 

uit deze Regio Deal. Maandag wordt het openbaar gemaakt.  

  

Wat betreft de governance geeft Kolff aan dat regionale taken voor de Groeiagenda 

zijn overgeheveld naar Dordrecht en dat dit nu nog meervoudig lokaal afgehecht 

moet worden. Vanuit de raad van Dordrecht is een motie ingediend om te 

moderniseren. Dit traject is uitgezet en door middel van collegeconferenties wordt 

gekeken hoe verder gegaan wordt om de samenwerking toekomstbestending te 

maken. In september volgt de 3e conferentie. We vertellen daarna welke 

afwegingen zijn gemaakt en brengen het terug naar de zeven gemeenten en raden 

om de eigen inbreng te geven. Met een gemeenschappelijk verhaal zetten we in op 

de inrichting in 2021 om vanaf 2022 met een nieuwe structuur, constructief verder 

te gaan.  
   



   

   

Het debat dat ontstaat gaat over de kaders en hoe hard de SGP/CU eraan wil 

vasthouden en of ze alleen gelden voor het sociale domein. Zo stellig is het niet, 

geeft SGP/CU aan maar dat er wel kaders aan de voorkant gesteld moeten worden. 

En niet alleen op het sociaal domein maar wel hier kijken wat er nog kan. Ook komt 

aan bod dat er zeker ook gekeken kan worden naar investeren zodat je op lange 

termijn kunt bezuinigen. 

Maar als de portemonnee leeg is, moet je toch keuzes maken en daarom moet je 

op zoek gaan naar balans. En niet kijken naar andere domeinen, want daar gaat De 

Drechtraad niet over. En ook niet wijzen naar de lokale raden, want 

vertegenwoordigers daarvan zitten in deze Drechtraad. Niet met je linkerhand naar 

je rechterhand wijzen dus.  

  

Fractiewoordvoerder van de VVD betoogt dat de partij het spijtig vindt dat zij de 

taakstelling zelf als Drechtraad en DSB niet ingevuld krijgen. Zij pleiten ervoor om 

niet te bezuinigen op de dragers van de economie. Maar wel te bezuinigen op 

verlaging van de bijdrage aan de collectieve zorgverzekering want ze geven aan dat 

dit geen wettelijke taak is. Ze stellen twee amendementen voor 

1. Verlaging gemeentelijke bijdrage collectieve ziektekostenverzekering. 

2. Vermindering impulsbijdrage statushouders 

Vanuit meerdere fracties komt hier reactie op: waarom wordt de doelgroep 

statushouders hier weer uitgelicht? De fractie VVD reageert door aan te geven dat 

zij alleen kijken waar mogelijkheden zijn. 

  

Vervolgens is het woord aan de fractievoorzitter van de SP. Zij willen zich inzetten 

dat de gevolgen van kortingen en bezuinigingen zo min mogelijk terecht komen bij 



de mensen die dit het minst kunnen dragen. Daarom zijn ze altijd op zoek naar hoe 

diensten zo efficiënt en doeltreffend mogelijk kunnen worden verleend, en hebben 

zij gekeken naar de collectieve ziektekostenverzekering die relatief duur is voor 

partners. Er zijn goedkopere verzekeringen, daarom een motie: kan er gekeken 

worden naar meer dan één aanbieder zodat mensen keuzevrijheid hebben? 

Daarnaast willen ze weten of de bestuurskosten niet wat minder zouden kunnen. 

Want ondanks dat een deel van het beleid teruggaat naar de afzonderlijke 

gemeenten, blijven de kosten voor bestuur toenemen en zien zij grote percentages 

overhead. Hiervoor wordt een amendement ingediend om uit te zoeken of 

beleidskosten naar beneden kunnen.   

  

Als laatste is het de beurt de fractie SLP die nogmaals benadrukt dat hen standpunt 

is dat het budgetrecht van de gemeenteraad is: het DSB niet meer vragen dan wat 

de raad heeft besloten te geven. Bij het bestuur ligt te taak om te kijken welke 

kaders dan gaan gelden voor het sociale domein en de taak de taakstelling in te 

vullen. Met als credo: lokaal doen wat lokaal kan en regionaal doen wat regionaal 

moet. Ook de fractie SLP roept de bestuurders op om aan te kloppen bij het Rijk 

voor extra middelen. 
  

   

  

   

Tweede termijn 
In de tweede termijn geeft de fractievoorzitter CDA aan blij te zijn met de 

beantwoording van vragen en op de voorliggende amendementen tegen te 

stemmen. Ook fractie PvdA geeft dit aan, zij ondersteunen de motie van de SP wel, 

ook al verwachten ze niet dat het veel oplevert, en dat we moeten oppassen dat 

VGZ ook niet afhaakt. Hij geeft aan dat de Groeiagenda niet wordt nageleefd, als je 

alleen al kijkt naar Wonen & Bouwen. En ook GroenLinks dankt de 

portefeuillehouders voor de vurige betogen. De fractievoorzitter is het niet eens 

met motie van de SP en vindt dat we moeten oppassen voor zorgmijders. Zij zijn 

het wel eens met CDA, dat er uitgekeken wordt naar het meerjarenperspectief. Op 

de PvdA reageert de fractie dat ze het eens zijn met dat er gebouwd moet worden, 

maar wel naar behoefte. Dus niet alleen voor de rijkere mensen, maar ook voor 

jongeren etc. En blijven kijken naar groei in kwaliteit in plaats van groei in alleen 

kwantiteit. 

  

Fractie SGP/CU is blij met de inzet maar roept wel op om vaart te maken. Zij 

ondersteunen de motie van de VVD/ SLP en de woordvoerder stipt de unanieme 

oproep van gemeenten nog even aan: houd kosten in de hand. We wekken hier de 

indruk dat we alles blijven doen, terwijl het niet past. Het amendement van VVD 

steunen zij niet maar geven wel een positieve annotatie dat ze naar mogelijkheden 

zoeken. Nu moeten we ons richten op samenwerking en de fractie dankt iedereen 

voor de inzet van alle dochters van de GRD. De VVD geeft in de tweede termijn aan 

het erg jammer te vinden dat de taakstelling zo lang duurt. Anders waren de 

amendementen niet nodig geweest. Blijven nu wel gehandhaafd als signaal naar 

DSB. Fractievoorzitter van de SLP sluit zich aan bij het betoog van de SGP/CU en 

sluit af met de kern van zijn eerdere betoog: Waarvoor doen we het en met wie. 

Raad is eigenaar. Moties en amendement van de VDD steunen ze, als signaal naar 

DSB om vaart te maken. 
  

   

  

   



Reactie Drechtstedenbestuur tweede 

termijn 
Portefeuillehouder Verheij geeft aan dat het inzicht in inkomsten en uitgaven wordt 

meegenomen in het financiële kader. Portefeuillehouder Heijkoop gaat in op de 

vraag van D66/VSP/Philippo wat hij inhoudelijk vindt van de motie van de VVD dat 

er een tekort is aan BUIG, maar dit komt niet door statushouders, dus dat klopt 

echt niet en ontraden hier dan ook mee in te stemmen. Hij komt terug op het 

besluit de motie te steunen om voor extra middelen te pleiten. 

  

Op de opmerking of geld wat niet gebruik wordt terug te storten naar gemeenten 

geeft hij aan dat gemeenten dat geldt zelf gebruiken als spaarpot, om crises door te 

komen. Veel gemeenten staan er sterk voor maar nu is niet het moment om zo 

regionale potjes te maken. Aan de VVD zegt hij toe om de cijfers op een rij te 

zetten wat de aanpak statushouders heeft opgeleverd de afgelopen jaren. Het CDA 

vraagt deze cijfers ook op voor andere interventies, waarop Heijkoop aangeeft dit 

zeker te willen doen, maar dat er ook gekeken moet worden of de druk op 

apparaatskosten hierdoor niet te ver oploopt. 

  

Heijkoop sluit af met dat bestuurders het als taak zien om ook in Den Haag over de 

brug te laten komen met geld. En dat gaan ze ook doen. De SP vraagt of Heijkoop 

in de uitvraag aan verzekeraars ook het aanbieden van een restitutieverzekering 

zit. Heijkoop geeft hierop aan dat het een uitvraag is en voorzichtig te willen zijn 

met het stellen van ‘eisen’. Het is belangrijk om VGZ wel te behouden als 

aanbieder. Hij komt hier begin 2021 op terug. Daarop trekt de SP de motie terug en 

het amendement in. 
  

   

  

   

Stemmingen 
Er blijven twee amendementen over en een motie. Deze komen terug bij 

agendapunt 13. 

Alleen bij het agendapunt over de taakstelling zijn stemverklaringen van de VVD 

dat zij instemmen maar wel met de kanttekening dat het in december volledig moet 

zijn. Dit zegt ook D66/ Philippo, VSP stemt anders. De SP is tegen, omdat er te 

weinig wordt gekeken naar besparingen op bestuurskosten.  

Met de 1e bestuursrapportage 2020, De taakstelling sociaal domein en de Primaire 

begroting 2021 wordt allen ingestemd. Het amendement van de VVD over de 

verlaging bijdrage collectieve zorgverzekering wordt niet aangenomen. De motie 

van de VVD/SLP over de oproep aan het Rijk eindigt met een klein verschil tussen 

de voor- en tegenstemmen, terwijl één stemkastje niet heeft gewerkt. De volgende 

dag zal worden uitgezocht wiens stem niet is doorgekomen en dan zal de uitslag 

van de stemming op de website worden gezet. Inmiddels is duidelijk, dat dit ene 

kastje een tegenstem bevatte, waarmee deze motie is verworpen. 
  

   



   

   

  

   

Rondvraag en sluiting 
Om 22.50 uur sluit de voorzitter de vergadering. Op 1 september is er een 

Groeiagenda avond. De volgende Drechtstedendinsdag is op 6 oktober.  
  

   

 

   

 


