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Ons kenmerk: 2022-0091120 

 Uw kenmerk: geen 

 
Geacht college,  
 
Bijgaand ontvangt u onze reactie op de ontvangen zienswijzen op de 1e bestuursrapportage 2022 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Sociaal (verder GR Sociaal). 
 
Op 30 juni 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de GR Sociaal een voorgenomen besluit genomen over 
de 1e bestuursrapportage, omdat zij deze conform wet- en regelgeving eerst voor zienswijze aan de 
gemeenteraden wilde voorleggen. In opvolging daarvan is direct na de vergadering op 30 juni jl. de 
1e bestuursrapportage 2022 naar gemeenten verstuurd met het verzoek deze door te geleiden naar de 
gemeenteraden om een eventuele zienswijze kenbaar te maken.  
 
In onze begeleidende brief is de gemeenten gevraagd om uiterlijk 8 september 2022 de zienswijzen aan 
ons toe te sturen zodat finale besluitvorming over de eerste bestuursrapportage op 13 oktober 
aanstaande in de vergadering van het Algemeen Bestuur GR Sociaal kan plaatsvinden. In het proces 
hebben we tevens ambtelijk het verzoek gedaan om de conceptzienswijze na de collegebehandeling met 
ons te delen. Reden hiervan is dat gemeenten hebben aangegeven dat het in verband met het 
zomerreces niet haalbaar bleek om de zienswijze voor 8 september 2022 in de raden te behandelen.  
 
De meeste gemeenten hebben van deze mogelijkheid gebruikt gemaakt, waarvoor dank. Met het 
indienen van zienswijzen geven gemeenten aan, belang te hechten aan de mogelijkheid punten onder de 
aandacht te brengen van het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur GR Sociaal. Omdat wij het 
belangrijk vinden om alle punten mee te wegen in de behandeling van de 1e bestuursrapportage op 
13 oktober 2022 door het Algemeen Bestuur GR Sociaal hebben we ervoor gekozen om een reactie te 
geven op alle ontvangen zienswijzen die binnen waren bij de behandeling van het Dagelijks Bestuur op 
19 september 2022. We hebben daarin ook een reactie gegeven op de concepten die ten tijde van onze 
vergadering op 19 september 2022 nog niet door de gemeenteraad behandeld waren. 
 
Wij willen u vragen deze brief en bijlage door te zetten aan uw gemeenteraden. 
 
Hoogachtend,  
het Dagelijks Bestuur van de GR Sociaal,  
 
 
 
drs. D.J. van Maanen     drs. P.J. Heijkoop 
secretaris      voorzitter 
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