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Geacht college,  
 
Bijgaand ontvangt u ter kennisname drie financiële stukken van de Gemeenschappelijke Regeling 
Sociaal (GRS). Deze stukken zijn technisch aangepast in verband met de overgang van de 
Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) naar de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal per 
1 januari 2022.  
Wij willen u vragen deze brief door te zetten aan uw gemeenteraden. 
 
Het betreft de volgende drie verordeningen: 
1. De controleverordening 2022 GR Sociaal  
2. De financiële verordening 2022 GR Sociaal  
3. De bijdrageverordening 2022 GR Sociaal. 
 
De wijzigingen die zijn doorgevoerd betreffen enkel de noodzakelijke wijzigingen als gevolg van de 
wijziging van GRD naar GRS. Daarnaast zijn noodzakelijke aanpassingen gedaan als gevolg van 
landelijke wijzigingen.  
Per brief van 14 februari 2022 bent u geïnformeerd over de achtergronden om bij deze vaststelling niet de 
zienswijzeprocedure te volgen. 
 
De komende periode zullen gemeenten, met de leden van het Eigenarenoverleg en GRS, samen bezien 
wat er in het licht van de vernieuwde samenwerking mogelijk moet worden aangepast in deze 
verordeningen.  
 
Met betrekking tot de bijdrageverordening wordt gemeld dat deze samen met de conceptbegroting 2023 
voor zienswijze wordt aangeboden. Hierin zal dan het besluit zijn verwerkt met betrekking tot de nieuwe 
kostenverdeelsleutels, zoals die gaan gelden voor 2023 en verder. Mocht er aanleiding zijn om de 
overige verordeningen ook aan te passen dan zullen wij op de voorgestelde wijzigingen om een 
zienswijze vragen. 
 
De noodzakelijke, technische aanpassingen die nu in de verordeningen zijn doorgevoerd betreffen: 
 
 Controleverordening:  

 Vanaf 2022 wordt de rechtmatigheidsverantwoording ingevoerd, de besluitvorming in de kamer 
verwachten wij begin 2022. Hier hebben we op geanticipeerd. Hierdoor is het Dagelijks Bestuur 
verantwoordelijk voor een verklaring over de verantwoording van de (financiële) rechtmatigheid 
van de organisatie. Dit lag tot en met 2021 bij de accountant.   
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 Financiële verordening:  

 Toegevoegd zijn de elementen uit het Financieel kader (rapport Bosland) over de 
Uitgangspuntennotitie. 

 Verwerkt is de huidige praktijk dat jaarlijks één begroting wordt aangeboden. 
 Toegevoegd is de rechtmatigheidsverantwoording zoals die vanaf 2022 zal gelden. De 

parlementaire behandeling is uitgesteld en is begin 2022 geagendeerd.  
 Grensbedrag rechtmatigheid: de bandbreedte is 0 - 3% van de begrote lasten, aangesloten is bij 

de 1% grens voor de accountantscontrole. 1% van de begrote lasten 2022 is een bedrag van € 
2,8 miljoen.  

 Overeenkomstig het advies van de commissie BBV is een grensbedrag voor incidentele baten en 
lasten opgenomen. De grens waarboven individuele incidentele baten en lasten worden 
gerapporteerd is € 100.000.  

 Artikel 5 lid 4 luidt: “De tussentijdse rapportages worden aan de gemeenten toegezonden. 
Zij worden niet vooraf voor zienswijze aan de raden gezonden, ook niet in geval de rapportage 
een wijziging van de begroting bevat.”  Hiermee wordt de keuze gemaakt zoals bedoeld in art 
35 Wgr. De reden is dat het afwijkingen betreffen op de uitvoering van beleid dan wel financiële 
vertaling van genomen besluiten en het karakter van de rapportages een korte doorlooptijd 
vraagt. Deze keuze werd binnen de GR Drechtsteden de afgelopen jaren reeds in praktijk 
gebracht. 

 
 Bijdrageverordening: 

 De bijdrageverordening is gebaseerd op de in 2021 geldende afspraken die ook in 2022 zullen 
gelden (principe “as is”). 

 
 
Hoogachtend,  
Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Sociaal, 
Namens deze, 
 
drs. D.J. van Maanen    drs. P.J. Heijkoop 

secretaris     voorzitter 
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