Drechtstedendinsdag in een notendop!

Bekijk de webversie

Notendop, april 2021

Drechtstedendinsdag

Op deze ingelaste Drechtstedendinsdag staan
tijdens de Drechtraad twee onderwerpen op de
agenda, ter besluitvorming. Dit zijn het ‘Regionaal
Beleidsplan Schuldhulpverlening’ en de financiële
effecten ‘ICT verandert’.

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.

Drechtraad – opening-

De plaatsvervangend voorzitter, de heer Boudewijn, heet iedereen welkom via de
livestream. Voorzitter Kolff is verhinderd vanwege verplichtingen voor de
Veiligheidsregio, daarom neemt de heer Boudewijn hem waar.
Er zijn diverse berichten van verhindering die de heer Boudewijn opleest. Daarna

meldt de voorzitter een aantal wijzigingen dat zich heeft voorgedaan in de
samenstelling van de Drechtraad.
Zo heeft mevrouw Berg van CDA Zwijndrecht op 15 maart jl. afscheid genomen van
de gemeenteraad van Zwijndrecht en dat betekent dat ze ook geen lid meer is van
de Drechtraad.
De raad van Zwijndrecht heeft op 30 maart 2021 besloten de heer Van de Mheen
aan te wijzen als lid voor de Drechtraad namens het CDA en mevrouw SlobbeVoogt aan te wijzen als plaatsvervangend lid.
De raad van Dordrecht heeft op 23 maart 2021 besloten de heer Van der Klaauw
aan te wijzen als plaatsvervangend lid voor Gewoon Dordt. De heer van der Klauw
is vertrokken bij Beter voor Dordt waardoor het stemgewicht van Beter voor Dordt
en Gewoon Dordt is gewijzigd.
Het stemgewicht voor Beter voor Dordt is per 23 maart 86 en voor Gewoon Dordt
24.
De voorzitter heet de nieuwe leden welkom en dankt mevrouw Berg voor haar
inzet!

Mededelingen & vaststellen agenda

Na het oplezen van de presentielijst wordt de agenda vastgesteld die, omdat het
vanavond gaat om een ingelaste vergadering, beperkter is dan gebruikelijk.
Er zijn geen mededelingen en daarom gaan we door naar het eerste agendapunt,
het Regionaal Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024.

Regionaal Beleidsplan Schuldhulpverlening
2021-2024
In de carrousel Sociaal en de Drechtraad van 2 maart jl. is over dit onderwerp
gesproken en is het in principe doorgeleid als hamerstuk naar deze ingelaste

vergadering. Op de vraag van de voorzitter of iemand er een discussiestuk van wil
maken, reageert mevrouw Van Es namens de fractie D66 / VSP / Philippo dat zij
zeker voorstander is van vroegsignalering maar desalniettemin toch wat vragen
heeft aan de portefeuillehouder. Zo willen zij weten:
Hoe gaat de portefeuillehouder de privacy goed borgen?
Hoe is de politieke controle goed geregeld, en wie is waarvoor verantwoordelijk in
welke fase.
Stel, er vindt een fout plaats. De Persoon wil geen hulp en dat lekt uit. Iedereen
weet dat zij schulden hebben. Welke politiek bestuurder is verantwoordelijk?
De heer Heijkoop antwoordt hierop dat de privacy wettelijk verankerd is en dat het
daarnaast ook zorgvuldig moet gebeuren. De sociale dienst mag gegevens
verwerken want die is hiervoor bevoegd. Als gemeenten dat willen doen, moet
daarvoor een convenant worden opgesteld. Uiteindelijk is het DSB
eindverantwoordelijk. De portefeuillehouder zegt toe deze vragen ook te
beantwoorden in een memo.
De heer van Verk, PvdA vraagt hierop nog extra verduidelijking op de tweede
vraag, en dan specifiek aan wie een gemeente, niet zijnde Dordrecht waar de
portefeuillehouder wethouder is, die verantwoording mag vragen. Hierop geeft de
portefeuillehouder aan dat voor andere gemeenten hetzelfde geldt omdat
schuldhulpverlening is gemandateerd aan de regio en bij het DSB dan ook de
verantwoordelijkheid ligt.
De voorzitter vraagt hierna of met dit voorstel ingestemd kan worden, en dit
gebeurt zonder stemverklaringen.

Financiële effecten 'ICT Verandert'

Het tweede bespreekpunt van de avond gaat over de financiële effecten van ‘ICT
Verandert’. In de extra bijeenkomst op 23 februari en de carrousel Integraal van 2
maart is over dit onderwerp gesproken en daar zijn aanvullende vragen en een
motie over ingediend.
De eerste termijn wordt afgetrapt door de heer van Werkhoven, regiofractie
SGP/CU. Zij zijn blij met het aanvullende document waardoor veel vragen
beantwoord zijn. Alleen blijven zij risico’s zien van deze transitie die gelijk loopt aan
de transitie naar Dordrecht als centrumgemeente. De fractie wil weten of deze
risico’s gedeeld worden door het DSB, voldoende in beeld zijn en hoe risico’s
worden ondervangen.
Ook wil de fractie weten of er bij afwijkingen direct gerapporteerd kan worden,
naast de raadsinformatiebrieven en P&C cyclus.
Hierna neemt de heer Kreukniet namens alle Drechtraadsleden uit Zwijndrecht het
woord en zegt geschrokken te zijn van de eerdere woordvoering van
portefeuillehouder Burggraaf over dat alle onverwachte kosten worden
doorgerekend aan deelnemende gemeenten. Daarnaast worden de kosten afgezet
tegenover niet realistische besparingen vinden zij, en daarom hebben zij de motie
ingediend.
Hierop heeft de heer Van Verk, PvdA Dordrecht een vraag, namelijk of het klopt dat
in de motie wordt voorgesteld dat de extra, onverwachte kosten in de komende 4
jaar voor de centrumgemeente zijn? Hierop antwoordt de heer Kreukniet dat dit
niet zo eng moet worden opgevat, dat het enkel geldt voor zaken buiten de
afgesproken dienstverlening. Het gaat in de motie over de uitspraak van de
portefeuillehouder dat onverwachte kosten één op één doorberekend worden aan
de deelnemende gemeenten.
Diverse Drechtraadsleden gaan verder in op de motie, dat deze wellicht iets te
voorbarig is omdat dit soort zaken vastgelegd en afgesproken kunnen worden in
Service Level Agreements (SLA’s).
De portefeuillehouders Paans en Verheij (vervanger van de heer Burggraaf)
reageren door allereerst op te merken dat ICT verandert een omvangrijk proces is
wat niet elk jaar op de agenda staat. Dit gaat daadwerkelijk ergens over. Risico’s
zijn dan ook zeker bekend, en worden in beeld gebracht via de BURAP’s, in
combinatie met de verslaglegging door de gemeentesecretarissen. Het rapporteren
over het project zal gebeuren via de P&C cycli, nu nog vanuit de Drechtsteden en
hopelijk later ook vanuit de centrumgemeente Dordrecht. Naast dat het project
gemoeid gaat met veel geld, gaat het ook over mensen. Hier is oog voor als goed
werkgever, en betrokkenen worden dan ook geplaatst of begeleid van werk naar
werk. De heer Paans geeft het woord aan de heer Verheij, die ingaat op de motie.
Ook hij benoemt dat het om een project gaat met grote omvang. Daar zitten
risico’s aan verbonden. Maar zoals deze nu gedeeld worden binnen de GR, zullen
die ook gedeeld worden in de nieuwe situatie en worden ze vastgelegd in DVO’s.
Het project gaat ‘as is’ over, inclusief risicodeling.
Ook zonder motie zal het zo vastgelegd gaan worden, maar kan eventueel als
ondersteuning wel mee.
Tweede termijn
In de tweede termijn krijgt de heer Kreukniet als eerste het woord. Hij vraagt zich

nog af hoe de risicodeling in de nieuwe situatie contractueel is geregeld. Waarop
de heer Verhei nogmaals benadrukt dat de kostenverdeelsleutel en een DVO
terugkomt, gelijk aan de ‘as is’ situatie.
Hierop geeft de heer Kreukniet aan dat de beantwoording helder is, maar de motie
graag ter stemming brengt, als ondersteuning.

Er komen nog wat reacties op de motie dat hij ook wat onduidelijkheid zaait, maar
dat wel duidelijk wordt dat de Drechtraad het serieus neemt en waarschuwt goed
om te gaan met de vastlegging van de risicodeling. Meerdere Drechtraadsleden
geven aan de motie niet te steunen, waarna de voorzitter vraagt aan de heer
Kreukniet of hij de motie nog steeds in stemming wil brengen.
Na de toelichting van portefeuillehouder Verheij en een schorsing van enkele
minuten geeft de heer Kreukniet dat de motie ingetrokken wordt, als het signaal
maar wel goed overkomt. Hierna wordt de raad gevraagd in te stemmen.
Met de stem van Pro Sliedrecht tegen, via een stemverklaring, wordt het voorstel
aangenomen. De voorzitter wenst de portefeuillehouders succes met het uitvoeren
van dit omvangrijke project.
Sluiting
Er zijn geen punten voor de rondvraag en daarmee is er een eind gekomen aan de
vergadering. De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de
vergadering om 20.30 uur.
De volgende Drechtstedendinsdag is op 11 mei. De volgende Drechtraad is gepland
op 1 juni 2021.
De carrousels en de Drechtraad zijn hier terug te kijken.

Deze e-mail is verstuurd aan regiogriffie@drechtsteden.nl.
Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich hier afmelden.

U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen.
Voor een goede ontvangst voegt u regiogriffie@drechtsteden.nl toe aan uw adresboek.

