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Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van het bijgevoegde wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling 
Drechtsteden (15e wijziging);
2. In te stemmen met de voorliggende concept GR-tekst
3. In te stemmen met de zienswijze als antwoord op de vragen in de begeleidende brief ten 
aanzien van de bedenkingen en wensen op de concept GR-tekst

Inleiding
Voor u ligt de concepttekst voor de wijziging van de GR Drechtsteden naar de GR Sociaal. De 
definitieve tekst is het uiteindelijke sluitstuk om te komen tot een nieuw sturingsmodel in de 
Drechtsteden. Gemeenten kunnen nu hun inhoudelijke reactie op de concepttekst GR geven. 
Opmerkingen kunnen vervolgens de komende zomermaanden in de definitieve tekst worden verwerkt, 
zodat de concepttekst na de zomer in route kan. 

Beoogd effect
Een nieuw besturingsmodel in het sociaal domein in de Drechtsteden.

Argumenten
Deze concept GR tekst is het resultaat van meerdere ambtelijke en bestuurlijke sessies en past in de 
route zoals die aan de gemeenteraad is gepresenteerd. 

Kanttekeningen
In deze concepttekst zit nog wel een aantal tekstuele onduidelijkheden die aangescherpt moeten 
worden om problemen in de toekomst te voorkomen. 

Financiële informatie
De transitiekosten zijn door de gemeente Dordrecht ingeschat op 3,8 miljoen. Dordrecht is bereid deze 
kosten voor te schieten. Het uitgangspunt op dit moment is dat onze bijdrage daarin budgetneutraal is. 
Dekking van de kosten is gevonden in het vooralsnog voor vier jaar doorbetalen van de kosten voor 
het onderdeel Bestuur & beleid. Het aanvragen van krediet bij de gemeenteraad is niet nodig. Zie 
hiervoor ook de Raadsinformatiebrief Vervolgnotitie samenwerking Drechtsteden en transitiekosten. 

Gekoppeld aan de nieuwe GR tekst vindt de discussie plaats over de kostenverdeelsystematiek. De 
keuzes die hierin uiteindelijk gemaakt worden bepalen ook de financiële impact op onze begroting 
maar staat feitelijk los van de transitie en nieuwe GR tekst. 

Uitvoering
Voorgesteld wordt de in de bijgevoegde memo Aanvullingen GR tekst sociaal na instemming van de 
gemeenteraad om te buigen in een brief en toe te sturen aan het college van Dordrecht. 



Communicatie
Communicatie over de GR tekst vindt vanuit de stuurgroep plaats. Wij delen de berichtgeving hierover 
intern. 

Eerdere besluitvorming
1. 2637571 - Raadsvoorstel Principebesluit regionale samenwerking sociaal en bedrijfsvoering

2. 2681465 - Raadsinformatiebrief Hoofdlijnennotitie de contouren van een nieuwe samenwerking 

Bijlagen
1. Begeleidende Notitie GR Sociaal in de Drechtsteden
2. Concepttekst GR Sociaal 
3. Voorstel Concepttekst GR
4. Collegevoorstel Gemeenschappelijke regeling sociaal Drechtsteden
5. MEMORANDUM t.a.v.  beslispunten Raadsvoorstel concept GR-tekst
6. AANGEPASTE BRIEF met zienswijze GR-tekst


