
Notendop, maart 2021 
  

   

 
 

Drechtstedendinsdag 
Deze Drechtstedendinsdag in maart zijn, 
voorafgaand aan de Drechtraad, twee carrousels 
gehouden. 
Te weten Sociaal en Bestuur & Middelen. 
  
  

   

        

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. 
  
  

         

   
   

Carrousel Sociaal 
De heer Merx opent als voorzitter de vergadering waar twee onderwerpen op de 
agenda staan. Als eerste het Schuldhulpbeleid 2021-2024 dat of als hamerstuk of 
als bespreekstuk kan worden doorgeleid naar de Drechtraad. En als tweede punt, 
de vragen van de SP Regiofractie naar aanleiding van het tv-programma ‘De 
Monitor’.  
  

https://regiogriffie-drechtsteden.email-provider.nl/link/bn8trmub2t/8n9tszy9gu/ba5h16kxkl/ftd1wvmsgb/xm9nx9805k


De heer Pardo, D66/VSP/Philippo, Alblasserdam, de heer Brasser, SGP 
Alblasserdam en de heer Portier, SP Dordrecht hebben vooraf om woordvoering 
gevraagd. Hierin brengen zij naar voren dat zij zich wel kunnen vinden in het 
beleidsplan, maar nog wel wat vragen hebben. Andere raadsleden hebben ook nog 
vragen waarbij er ook complimenten zijn voor de samenstellers van het 
beleidsplan.  
Mooi om te zien dat de basis van het plan samenwerking is, in de breedste zin van 
het woord, voegt mevrouw Van der Hee, CDA Hendrik-Ido-Ambacht, hieraan toe. 
  
Portefeuillehouder Heijkoop neemt het woord en vat de antwoorden op de vragen 
zoveel mogelijk samen. Allereerst geeft hij aan dat de brief met het advies van de 
cliëntenraad net is binnengekomen maar dat hij begrijpt dat het inderdaad te laat is 
om nu vanavond te kunnen beoordelen of het stuk door kan als hamerstuk, zoals 
de heer Pardo al stelde. 
  

   

   

   

Daarna gaat de portefeuillehouder in op de vragen over kleine schulden en de 
‘moet’ bepaling in de wet, waarmee het verplicht is om juist ook op deze kleine 
schulden te acteren. Er is gevraagd aan het Rijk om dit uit de wet te halen, maar 
sowieso geldt dat -als het gaat om een klein signaal- er ook licht op gereageerd zal 
worden. Echter geldt wel: grote schulden beginnen als kleine schulden, daarom 
moeten we er wel op blijven letten.  
  
Gemeenten in de regio geven dit signaal zelf aan inwoners, behalve gemeente 
Alblasserdam. Dit zie je alleen financieel niet terug in de verdeelsleutel van kosten. 
De verdere uitvoering van dit beleidsplan wordt gefinancierd uit de begroting. De 
heer Pardo waarschuwt nog wel, dat een brief van de gemeente voor een relatief 
kleine schuld, veel impact zal hebben. Goed kijken dus naar de mate van schuld. 
  
De WGS is gedelegeerd aan de regio maar hoe dat er in de toekomst uit gaat zien 
weet de portefeuillehouder niet, daar gaan de gemeenteraden zelf nog een besluit 
over nemen. Het beeld is wel dat het zware curatieve werk regionaal gedaan gaat 
worden. Maar dat betekent ook dat bepaalde zaken lokaal uitgevoerd gaan worden 
en gemeenten vanaf 2022 zelf aan de slag moeten om de keten sluitend te krijgen. 
Hiervoor worden al lokaal plannen gemaakt. Al is de WGS gedelegeerd aan de 
regio, lokaal is er ook ruimte nodig om zaken te kunnen uitvoeren. Dus ruimte voor 
maatwerk.  
  



De portefeuillehouder is het eens met de stelling dat algemene zorg aan de 
voorkant goed geregeld moet zijn om aan de andere kant zware curatieve taken te 
voorkomen. Daar moet dus goed op ingezet worden.  
Hij doet de toezegging dat de organisatie meegroeit met de vraag zodat mensen 
met schulden nooit lang op hulp hoeven te wachten. Daarbij geeft hij nog eens 
duidelijk aan dat de Drechtsteden er goed voor staan en de zaken goed op orde 
hebben, met een scala aan in te zetten instrumenten. De heer Van Verk, PvdA 
Dordrecht, zegt hij toe dat eind van het jaar, als meer bekend is, de doelstellingen 
voor 2022 SMART zullen worden geformuleerd en waarover in de laatste Drechtraad 
nog kan worden gesproken. 
  
Als laatste gaat de heer Heijkoop in op het verschil tussen schuldhulpverlening bij 
werkende mensen en mensen in de bijstand. Beide groepen komen hiervoor in 
aanmerking. Mw. Koene, SLP Dordrecht  
vraagt hier wel goed op te letten en te zorgen dat er geen misbruik van wordt 
gemaakt omdat mensen liever op de bank zitten in plaats van aan het werk om zo 
minder af te betalen.  
  
Nadat  alle vragen in de eerste termijn zijn beantwoord, vraagt de voorzitter of het 
stuk door kan als hamerstuk. Dit kan niet, naar aanleiding van de late aanlevering 
van het advies van de cliëntenraad.  
  
Hiermee gaat het voorstel vanavond van de agenda af van de Drechtraad en komt 
het op de agenda van een volgende Drechtraad.  
  
Het tweede onderwerp op de agenda gaat over de vragen van de SP Regiofractie, 
naar aanleiding van het tv programma ‘De Monitor’. De heer Portier, SP Dordrecht, 
stelt dat er een e-mailprotocol ingezet moet worden voor het toevoegen van e-
mails aan het klantdossier. Dus geen ‘persoonlijke mails’ maar mails vanaf een 
algemene afzender. Hij geeft aan blij te zijn met de eerdere beantwoording van de 
vragen en het instellen van een werkgroep. Nu vraagt hij wat de stand van zaken 
is. 
  
De portefeuillehouder antwoordt hierop dat hoe we het doen, al conform de wet is 
maar dat we wel verbeteringen willen aanbrengen in de archivering. Hij zegt de 
heer Portier toe dat hij de Drechtraad daarover na de zomer een 
raadsinformatiebrief (RIB) te sturen, hoe dit uiteindelijk wordt vormgegeven.  
  
Daarmee is ook het tweede punt behandeld en sluit de voorzitter de vergadering.  
  

   

   
   

Carrousel Bestuur en Middelen 
De carrousel wordt geopend door voorzitter Lammers. Het voorstel ‘Financiële 
Effecten ICT verandert’ staat vandaag als enige punt op de agenda. De technische 
vragen zijn eerder gesteld en schriftelijk beantwoord, en daarom gaan we vanavond 
vooral debatteren. Portefeuillehouder Heijkoop is aanwezig bij de carrousel Sociaal 
en daarom neemt dhr. Paans tevens zijn honneurs waar. 
  
Eerste termijn 
Er wordt nog een flink aantal vragen gesteld door onder andere de heer 
Werkhoven, regiofractie SPG-CU die daarmee zijn zorgen uit over onder andere de 



financiering, de frictiekosten, de mogelijk extra FTE die ingezet moeten worden en 
de taakstelling. De heer Moorman namens de SLP sluit hierbij grotendeels aan en 
voegt hieraan toe dat -omdat dit voorstel toch een fait accompli is- er wel KPI’s aan 
toegevoegd moeten worden om het SMART te maken. Want de kosten komen 
allemaal lokaal terug. Hij hoort graag hoe die KPI’s terug gerapporteerd worden. De 
heer van Zessen, regiofractie CDA geeft aan dat de fractie zich kan vinden in het 
ICT- voorstel maar de combinatie van de ICT-transitie en de inhoudelijke transitie 
naar een servicegemeente bijzonder vindt en hoopt dat de portefeuillehouder hierop 
in kan gaan. 
  
De heer Paans krijgt het woord en benadrukt dat het onderwerp van vanavond gaat 
over een substantieel bedrag wat moet worden vrijgemaakt voor een belangrijke 
transitie die al in 2018 is begonnen. Terecht dat hier al veel technische vragen over 
zijn gesteld. Vragen over het financiële deel worden beantwoord door de heer 
Verheij.  
  
Als eerste gaat de heer Paans in op de vraag of het handig is om de twee processen 
door elkaar te laten lopen. Zoals gezegd is de ICT trein al eerder gaan lopen en nu 
het financieel zijn beslag krijgt, gaat ook het andere proces lopen. Daarom zijn -in 
een vroeg stadium- de portefeuillehouders van Dordrecht erbij betrokken. 
Dordrecht committeert zich volledig aan de uitkomsten, inclusief eventuele risico’s. 
Dit wordt bevestigd door de heer Burggraaf die aanwezig is in de carrousel en 
aangeeft dat gedurende de looptijd van het project risico’s nog wel gedeeld worden 
tot de eigenaarsoverdracht plaatsvindt. 
  
Er is afgesproken dat de overgang naar de servicegemeente ‘as is’ gaat, om zo niet 
tegen verrassingen aan te lopen. Op de vraag of uitstel van het ICT-plan mogelijk 
is, reageert de heer Paans dat dit niet wenselijk is, onder meer omdat dit nog meer 
gaat kosten, namelijk 1,6 miljoen extra omdat je langer extra kosten maakt.  Ook 
geeft hij aan dat de raden goed meegenomen worden in het verdere verloop; 
financieel technisch via de BURAP maar ook via de jaarplannen en doelen. Wat 
betreft de vraag over FTE’s is de heer Paans kort, die zijn straks nodig voor de 
regiefunctie omdat het straks een heel andere situatie is.  
Ook meldt hij dat we straks geen eigenaar meer zijn van het datacenter, maar 
zeker wel van de data. De aandachtspunten die zijn meegegeven worden 
meegenomen zoals dat het wel functioneel moet blijven en dat we de menselijke 
maat niet moeten vergeten. 
  
De heer Verheij krijgt het woord voor de beantwoording van de financiële vragen. 
Hij geeft aan dat de kosten die we nu kwijt zijn voor het zelf beheren en de 
software, straks in de prijs voor de dienst van het beheren zit. Die licentiekosten 
zijn dus hoger maar de eigen beheerkosten vallen weg. Het is dus niet zo dat deze 
kosten extra voor rekening van de gemeenten vallen.  De extra kosten die hier nu 
gevraagd worden, kunnen niet meer uit de lopende begroting gehaald worden. Die 
zijn dus naast de lopende kosten. De komende twee jaar kan dan ook niet de 
taakstelling waargemaakt worden en daarom worden ze als kosten gepresenteerd 
in relatie tot dit project. Dit is op deze manier transparant in beeld gebracht. 
Daarna kan het weer worden opgevangen.  
  
Tweede termijn 
In de tweede termijn worden onder andere vragen gesteld vanuit Papendrecht door 
mevrouw Van Es van D66/VSP/Philippo en de heer Stremler van de SLP. Ook de 



heer van Werkhoven en de heer Moorman hebben nog aanvullende vragen. 
  
Portefeuillehouder Paans antwoordt hierop en geeft aan welke kosten 
gepresenteerd zijn in dit voorstel en dat deze all-in zijn, geen verrassingen achteraf 
dus. Frictie wordt tot een minimum beperkt, hier worden ook al gesprekken met de 
OR over gevoerd. De heer Verheij neemt het over en gaat in op de vraag van 
mevrouw Van Es of de voorgestelde samenwerkingstermijn van 4 jaar niet 
gehalveerd kan worden. Dat is uitdrukkelijk niet de voorgelegde vraag, om 
stabiliteit naar beide kanten te bieden. Maar dat kan verder in de lokale raden 
besproken worden. Wordt daar beslist dat de samenwerkingstermijn korter wordt, 
dan kan dat extra kosten met zich meebrengen. Nu is uitgegaan van vier jaar. 
Overigens staat die vraag verder los van het vraagstuk dat vandaag op tafel ligt. 
Verder doet hij de toezegging dat er een overzicht wordt verstuurd waarin de 
kosten uit het jaarplan én die uit het voorliggend plan naast elkaar worden gelegd. 
Ook geeft hij aan dat het DSB, naast de P&C documenten een aparte rapportage in 
de vorm van een raadsinformatiebrief zal versturen. 
  
De heer Boudewijn, SGP-CU Hendrik-Ido-Ambacht, vraagt nog hoe gemeenten 
betrokken zijn bij dit proces. Hierop geeft portefeuillehouder Verheij aan dat 
wethouders meegenomen worden in het proces en de kosten die eraan zitten te 
komen. Er is wel een stapje overgeslagen dat de lokale raden geen zienswijze 
hebben kunnen indienen maar omdat het om incidentele kosten gaat, leek het goed 
verdedigbaar. De heer Boudewijn geeft aan dat dit toch wel wringt, want ook twee 
jaar niet voldoen aan de taakstelling, een verplichting aangaan en dan hierover 
beslissen als Drechtraad, voelt niet goed. 
 
Die zorgen worden gedeeld door meerdere Drechtraadsleden. De heer Verheij 
reageert op de taakstelling en geeft aan dat eerdere jaren ook al is aangegeven dat 
het bestuur niet zeker wist of zij alle jaren de taakstelling konden halen. Daar is 
ook steeds melding van gemaakt. Dit gaat dan om de taakstelling van 7 ton. En 
niet de laatste taakstelling van de SDD. Wat betreft de zienswijze van de 
gemeenteraden is hier niet voor gekozen omdat dit traject te lang zou duren en dat 
nam risico’s met zich mee. Een besluit in april is nog wel haalbaar. 
 
Verschillende Drechtraadleden gaan graag voor een gedegen proces en daarmee 
wordt besloten het stuk te bespreken op 6 april in de daarvoor extra ingelaste 
Drechtraad. 
 
De voorzitter sluit hierna de vergadering.  
  

   



   

   

   
   

Drechtraad 
Voorzitter Kolff opent de vergadering, heet alle aanwezigen welkom en spreekt zijn 
hoop uit dat we elkaar voor de zomer weer fysiek kunnen ontmoeten. 
  
Nadat hij de berichten van verhindering heeft opgelezen en de presentielijst heeft 
afgewerkt, meldt hij dat bij de gemeenteraadsvergadering van Sliedrecht zojuist 
een nieuwe burgemeester is voorgedragen,  
namelijk de heer Jan de Vries. Namens iedereen heet de voorzitter de heer De Vries 
van harte welkom in de regio.  
  
Er heeft zich een aantal wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van de 
Drechtraad. 
De raad van Papendrecht heeft op 21 januari 2021 besloten de heer Van Engelen 
tijdelijk, voor de duur van 16 weken, aan te wijzen als vervanger van de heer 
Grimmius als lid namens GroenLinks. 
Verder heeft de raad van Papendrecht besloten om de mevrouw De Heer-van der 
Waal aan te wijzen als plv. lid namens de PAB. De Heer Tromp heeft afscheid 
genomen van de Drechtraad. De voorzitter dankt de vertrekkende leden voor hun 
inzet in de afgelopen jaren en heet de nieuwe plaatsvervangers welkom. 
  
Agendapunten 7 en 8 worden vanuit de carrousels van de agenda gehaald, het gaat 
om het regionale beleidsplan schuldhulpverlening en ‘ICT verandert’. De Drechtraad 
komt hiervoor extra bijeen op 6 april voorafgaand aan de voorlichtingsbijeenkomst 
van de groeiagenda (en van de Sociale Dienst). Iedereen is hiermee akkoord.  
  
Nadat de agenda is vastgesteld en er geen vragen gesteld worden tijdens het 
vragenkwartier, gaan we door naar de mededelingen. 
  

   



 

 

 

De voorzitter meldt dat, na het vertrek van de heer 
Post, zijn vervanger -de heer Wilke- inmiddels ook 
vervangen is door de heer Nico van Mourik. 
 
Wij danken de heer Wilke voor zijn korte maar grote 
inzet en wensen Nico heel veel succes als 
regiosecretaris en algemeen directeur van de GRD tot 
in elk geval 1 januari 2022. 
 
Nico is aanwezig en stelt zich gelijk kort voor waarbij 
hij aangeeft dat hij ons zal dienen met alles wat hij in 
zich heeft! 

   

Hamerstukken 
Omdat er geen opmerkingen zijn op het verslag of op de lijst ingekomen stukken, 
kunnen we al door naar het enige overgebleven hamerstuk op de agenda, de 
verordening Beslistermijn Schulhulpverlening Drechtsteden. Het is alweer een tijdje 
geleden dat dit voorstel is behandeld in de Carrousel, maar daar is aangegeven dat 
dit voorstel een hamerstuk kan zijn. 
Er is geen behoefte aan een stemverklaring, en daarom wordt de verordening 
unaniem vastgesteld. 
  
Sluiting   
Er zijn geen punten voor de rondvraag en daarmee is het eind gekomen van de 
vergadering.  
Op 6 april is de -ingelaste- vergadering en de daarna is de volgende op 6 juli. Met – 
als de omstandigheden het toelaten- de zomerbarbecue, in plaats van in 
september. 
De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering 
om 21.15 uur. 
 
De carrousels en de Drechtraad zijn terug te kijken op de 
website https://drechtsteden.notubiz.nl/dashboard# 
  
  

   

   
   

 

https://regiogriffie-drechtsteden.email-provider.nl/link/bn8trmub2t/8n9tszy9gu/aflgpddyat/ftd1wvmsgb/xm9nx9805k

