Voorstel
Datum vergadering: 9 maart 2021
Datum B&W: 9 februari 2021

Portefeuillehouder: Kees Jongmans
Auteur: Astrid de Gooijer

Onderwerp:
Uitgangspuntennotitie transitie GR
Voorgesteld besluit:
1. Instemmen met de Uitgangsnotitie Toekomstige samenwerking Drechtstedengemeenten,
met daarbij de aanscherping of wijziging:
- ten aanzien van punt 6: Het vertrekpunt van de as/is situatie is voor Alblasserdam de
bestaande trekkingsuren (gekoppeld aan huidige bijdrage SCD, minus de korting op het
budget schoonmaak);
- ten aanzien van punt 8: Binnen de termijn van vier jaar moet er voldoende flexibiliteit
ingebouwd zijn om met het perspectief op innovaties of servicelevels veranderingen door te
kunnen voeren;
- ten aanzien van punt 13: Van gemeenten die om diverse redenen niet mee kunnen of
willen in het gevolgde tijdsschema wordt verwacht zelf een uitredingsverzoek van de
gemeenschappelijke regeling in te dienen.

Inleiding
Met het vaststellen van het principebesluit in uw raad op 26 januari jl. is de eerste vervolgstap in de
transitie het vaststellen van de uitgangspunten van de nieuwe samenwerking.
Zoals wij in de raadsinformatiebrief "planning transitie" verwoord hebben, ligt het tempo van de
transitie hoog. Dit hoge tempo is noodzakelijk om de planning zoals opgenomen in het principebesluit
te kunnen waarmaken. Het eerste go/no go moment is gekoppeld aan deze uitgangspuntennotitie en
dient door alle raden voor 1 april 2021 vastgesteld te zijn. Deze uitgangspuntennotitie heeft de
opbrengst van de collegeconferenties verwoord in een 14-tal uitgangspunten.
Beoogd effect
Het formuleren van eenduidige, regionale uitgangspunten op basis waarna en waaraan het
vervolgtraject, zoals het opstellen van dienstverleningsovereenkomsten met de servicegemeente,
uitgewerkt en getoetst kan worden.
Argumenten
1. De uitgangspunten zijn grotendeels in lijn met de opbrengst en onze inzet van en tijdens de
collegeconferenties;
2. Vaststelling voor 1 april 2021 is nodig om de deadline, in werking treden nieuwe GR en
servicegemeente, per 1 januari 2022, te kunnen halen.
Kanttekeningen
1. Het vertrekpunt bij het uitgangspunt as/is moet nader gespecificeerd worden. Alblasserdam steekt
in op een as/is op basis van de trekkingsuren. Dit is het meest eenduidig;
2. We committeren ons aan een relatie met de servicegemeente van ten minste vier jaar, maar niet
aan een bevriezing van de bestaande afspraken. Er moet voldoende flexibiliteit zijn om met het

perspectief op innovaties en aanscherping servicelevels de bestaande afspraken te doorbreken en
aan te passen.
3. Uittreden uit de gemeenschappelijke regeling kan nooit opgelegd worden. Maar gelet op het
gewenste tijdspad verwachten we van een gemeente die om diverse redenen niet mee kan of mee wil
in het tempo, dat zij zelf een uitredingsverzoek indient.
Financiële informatie
Aan dit principebesluit zijn geen financiële consequenties verbonden.
Uitvoering
Het besluit van ons college en uw raad wordt gedeeld met de opdrachtgever (ONS-D) en de
penvoerder.
Communicatie
Een zorgvuldig communicatietraject over de gehele transitie wordt momenteel regionaal uitgewerkt,
waar wij lokaal zullen aanhaken. Voorgesteld wordt om lokaal een communicatielijn uit te zetten dat
als kapstok dient voor allerlei ontwikkelingen op het gebied van verandering in de regio. Concreet kan
dit invulling krijgen door een rubriek in de Klaroen te introduceren. Is er nieuws te melden, dan doen
we dat in deze rubriek.

Bijlagen
1. Bijlage 1 - Uitgangspuntennotitie Toekomstige samenwerking Drechtstedengemeenten
2. Bijlage 2 - Bestuurlijke brief routekaart colleges 23 februari 2021

CONCEPT RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Alblasserdam;

B E S L U I T:

1. Instemmen met de Uitgangsnotitie Toekomstige samenwerking Drechtstedengemeenten, met
daarbij de aanscherping of wijziging:
- ten aanzien van punt 6: Het vertrekpunt van de as/is situatie is voor Alblasserdam de bestaande
trekkingsuren (gekoppeld aan huidige bijdrage SCD, minus de korting op het budget schoonmaak);
- ten aanzien van punt 8: Binnen de termijn van vier jaar moet er voldoende flexibiliteit ingebouwd
zijn om met het perspectief op innovaties of servicelevels veranderingen door te kunnen voeren;
- ten aanzien van punt 13: Van gemeenten die om diverse redenen niet mee kunnen of willen in het
gevolgde tijdsschema wordt verwacht zelf een uitredingsverzoek van de gemeenschappelijke regeling
in te dienen.

