
 

 

 

 

 

 

 

Beste raadsleden en collegeleden,  

In de vorige nieuwsbrieven namen we u mee in het proces naar de eerste mijlpaal, de hoofdlijnennotitie. In 

de tijd zijn we ondertussen al zo ver dat we de tweede mijlpaal hebben bereikt: de concepttekst voor de GR 

met een uitgebreide begeleidende notitie is in route. Colleges buigen zich de komende weken over deze 

stukken en brengen deze lokaal voor bespreking in bij alle raden. 

Belangrijke bouwstenen die een plek in de tekst én begeleidende notitie hebben gekregen zijn: 

 Inrichting algemeen en dagelijks bestuur 

 Spelregels flexibiliteit om maatwerk mogelijk te maken 

 De regels rondom toe- en uittreding 

 Het financieel kader en de financiële consequenties 

 Het instellen van adviescommissies 

Planning komende periode  

Hiernaast treft u nog een keer de planning voor de Gr Sociaal 

aan, die bestaat uit 3 mijlpalen. Naast de lokale bespreking van 

de tweede mijlpaal organiseren we nieuwe digitale sessies en 

werken we door aan de verdere contouren.  

Onderwerpen die nog niet tot een definitief voorstel in de 

tweede mijlpaal hebben geleid, worden de komende periode 

met bestuurders verder opgepakt. 

Bijeenkomst raadsleden 1 juni | 20.15 - 22.00 uur 

Op dinsdag 1 juni 2021 organiseren we een nieuwe regionale 

digitale sessie voor alle raadsleden uit de 

Drechtstedengemeenten. Inloop is vanaf 20.15 uur, we starten 

om 20.30 uur. U heeft dan de gelegenheid om technische en 

verhelderende vragen te stellen op de stukken. De uitnodiging 

voor deze sessies treft u als bijlage bij deze nieuwsbrief aan.  

Eén vindplek voor alle informatie! 

In de vorige nieuwsbrief kon u er al over lezen, maar vanaf nu is alle informatie ook te vinden op de website 

www.sociaaldrechtsteden.nl.  Vanaf dinsdag 25 mei vindt u bij de officiële stukken ook de stukken van de 

tweede mijlpaal: de concepttekst GR en begeleidende notitie. U ontvangt de stukken uiteraard ook via de 

lokale route. 
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De transitie GR Sociaal in beeld 

Graag presenteren we aan u een animatievideo over de transitie naar de GR Sociaal. De animatie laat kort 

zien wat de transitie betekent en inhoudt. Kijk de video hieronder: 

 

 
 

Lokale sturing en regie, samen één sterk en sociaal Drechtsteden  

Het blijft spannend en we zijn ons er van bewust dat de planning veel flexibiliteit vraagt om te zorgen dat we 

vanaf 1 januari 2022 operationeel kunnen zijn. Om vanaf dan samen, elke dag opnieuw invulling te geven 

aan onze taak in het sociaal domein: inwoners in de Drechtsteden ondersteunen bij hun vragen en er met 

elkaar voor zorgen dat zij zelfstandig en volwaardig kunnen leven, werken, wonen en meedoen.  

 
Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Dan kunt u deze stellen via 

transitiesociaal@drechtsteden.nl. Wij zorgen er uiteraard voor dat uw vraag zo snel mogelijk wordt 

beantwoord.  
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