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Onderwerp: 
Wensen bedenkingen bijdrageverordening GRS 2023

Voorgesteld besluit:

1. geen wensen of bedenkingen in te dienen tegen de bijdrageverordening GRS 2023 zoals 
het Algemeen Bestuur van de GRS voornemens is deze vast te stellen, onder de voorwaarde 
dat de artikelnummering in het voorstel wordt aangepast.
2. het Algemeen Bestuur van de GR Sociaal onder voorbehoud van standpunt gemeenteraad 
en aanpassing van de artikelnummering in het voorstel, te informeren door middel van 
bijgevoegde conceptbrief.

Inleiding
In verband met het samengaan van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal en de 
Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk per 1 januari 2023, is de tekst van de gemeenschappelijke 
regeling hierop aangepast. 

Daarnaast is er ook een aanpassing van de bijdrageverordening nodig om de gevolgen van dit 
samengaan in financieel opzicht op orde te brengen. 

De eerdere bijdrageverordening is aangepast aan de nieuwe situatie in de zin dat de bijdrage aan 
Drechtwerk daarin is opgenomen. 

Het betreft derhalve een technische wijziging.

Beoogd effect
Er is vanaf 1 januari 2023 sprake van één organisatie met één bijdrageverordening.

Argumenten
De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling Drechtwerk is in verband met het opheffen van deze 
GR niet langer mogelijk. Omdat de activiteiten voortgezet worden in de GR sociaal dient de 
gemeentelijke bijdrage in deze (voormalige) Drechtwerk activiteiten geregeld te worden in de 
bijdrageverordening van de GR sociaal.

Kanttekeningen
Eén van de argumenten voor het samengaan van beide organisaties is naast meer mogelijkheden 
voor mensontwikkeling ook meer efficiëntie. De cijfers over 2023 zullen uitwijzen of dit voornemen 
gerealiseerd is.

Financiële informatie
Deze technische aanpassing leidt niet tot een wijziging in de omvang van de bijdrage.

Uitvoering
Gemeenschappelijke regeling sociaal.

Communicatie
Het Algemeen Bestuur van de GR Sociaal onder voorbehoud van standpunt gemeenteraad te 
informeren door middel van bijgevoegde conceptbrief 
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CONCEPT RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Alblasserdam;

gelet op:
artikel 169, lid 4 van de Gemeentewet

B E S L U I T:

1. geen wensen of bedenkingen in te dienen tegen de bijdrageverordening GRS 2023 zoals het 
Algemeen Bestuur van de GRS voornemens is deze vast te stellen, onder de voorwaarde dat de 
artikelnummering in het voorstel wordt aangepast.
2. het Algemeen Bestuur van de GR Sociaal onder voorbehoud van standpunt gemeenteraad en 
aanpassing van de artikelnummering in het voorstel, te informeren door middel van bijgevoegde 
conceptbrief.


