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Onderwerp: Financiële stukken Gemeenschappelijke Regeling Sociaal 
 
 

Ons kenmerk: 2021-0180429 

 Uw kenmerk: geen 

 
 
Geacht college,  
 
Met deze brief wordt u geïnformeerd over het proces van vaststellen van drie financiële verordeningen in 
relatie tot de GR Sociaal. Wij willen u vragen deze brief door te zetten aan uw gemeenteraden. 
 
Toelichting 
Op donderdag 3 februari 2022 is het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal in 
vergadering bijeen geweest. Geagendeerd waren een drietal financiële verordeningen, te weten: 
 
1. De controleverordening 2022 GR Sociaal; 
2. De financiële verordening 2022 GR Sociaal;  
3. De bijdrageverordening 2022 GR Sociaal. 
 
Eerder zijn deze stukken met de gemeenteraden van de Drechtsteden gedeeld en zoals daarbij is 
aangegeven, zijn deze uitsluitend technisch omgezet in verband met de overgang van de 
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden naar de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal per 
1 januari 2022. Ofwel: deze verordeningen gaan 'as is' (zoals ze nu beschreven zijn) over. 
 
Met deze brief willen we u informeren over het voornemen van ons bestuur om deze verordeningen 
conform vast te stellen.  
 
Ons bestuur is voornemens om hierbij niet de gebruikelijke zienswijzeprocedure te volgen en wel om de 
volgende redenen. Met uw raad is eerder afgesproken om het beleid van de GR Sociaal eerst ‘as-is’ over 
te laten gaan per 2022, zodat daarna uw raad in positie is om zijn kaderstellende rol te nemen. 
Bijgaande verordeningen zijn inhoudelijk niet gewijzigd ten opzichte van de verordeningen die eerder 
door het Drechtstedenbestuur voor zienswijze aan uw raad zijn voorgelegd en door de Drechtraad zijn 
vastgesteld. Alleen noodzakelijke, technische wijzigingen zijn doorgevoerd, die voortvloeien uit nieuwe 
wet- en regelgeving alsmede het toesnijden op de nieuwe organisatie (omzetting naar GR Sociaal). 
 
Bovendien zou het volgen van een zienswijzeprocedure betekenen dat deze open zou staan tot en met 
mei 2022. Tegen die tijd zijn al nieuwe versies van de verordeningen beschikbaar, zoals de 
bijdrageverordening die gelijktijdig met de begroting 2023 in april 2022 voor zienswijze zal worden 
aangeboden. 
 
Daarnaast is het zo dat met het vaststellen van de drie verordeningen wordt zorggedragen voor een 
goede financiële huishouding en rechtmatige uitvoering voor en door de GR Sociaal. De GR Sociaal heeft 
per januari 2022 vastgestelde financiële verordeningen nodig. Uitstel van vaststelling door het Algemeen 
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Bestuur levert een risico op dat er door de GR Sociaal niet rechtmatig kan worden gehandeld maar kan 
ook onduidelijkheid geven in de wijze waarop de samenwerking is ingeregeld. 
 
Samenvatting 
Met deze brief wordt u geïnformeerd over het proces van 'as is' vaststellen van drie financiële 
verordeningen in relatie tot de GR Sociaal. 
 
Verdere procedure, communicatie en uitvoering 
Het Algemeen Bestuur is voornemens om de financiële verordeningen in de eerstvolgende vergadering 
op 10 maart 2022 conform vast te stellen. In april-mei gaat de route lopen voor de inhoudelijke 
aanpassing van de financiële verordeningen, zoals de bijdrageverordening die gelijktijdig met de 
begroting 2023 in april 2022 voor zienswijze zal worden aangeboden aan de gemeenteraden. 
 
 
 
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Hoogachtend,  
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal, 
namens deze, 
 
drs. D.J. van Maanen     drs. P.J. Heijkoop 
 
 

 

 

 

 

secretaris      voorzitter 
 
 


