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Ons kenmerk …..

Betreft Zienswijze gemeente Dordrecht op Begroting 2023 en Jaarrekening 2021

Geacht bestuur,

De raad van de gemeente Dordrecht heeft in haar vergadering van [datum] 
gesproken over uw Begroting 2023 en de Jaarrekening 2021. Wij brengen de 
volgende zienswijze in.

Ook in 2021 heeft de coronapandemie serieuze impact gehad op de samenleving. 
We realiseren ons dat dit voor uw medewerkers, die erg gebaat zijn bij rust en 
stabiliteit, een extra grote opgave met zich mee heeft gebracht. We danken u voor 
uw inspanningen, die hebben geleid tot goede werkomgeving waar uw 
medewerkers hun talenten hebben kunnen inzette een positief jaarresultaat over 
2021. 

Integratie Drechtwerk en GR Sociaal
Een belangrijke ontwikkeling die in 2021 vaart heeft gekregen én de belangrijkste 
ontwikkeling voor de nabije toekomst is de integratie van Drechtwerk en de 
GR Sociaal. Het college heeft de gemeenteraad in maart via een 
raadsinformatiebrief geïnformeerd over de stappen die u wilt gaan zetten.
U heeft de stevige intentie om de beide gemeenschappelijke regelingen samen te 
voegen, waarbij uitgangspunt is dat in de organisatie recht gedaan moet worden 
aan de verschillende werkstromen. Wij denken dat deze keuze enerzijds de 
bestuurlijke drukte vermindert en anderzijds tot een veel logischer geheel leidt van 
verschillende tredes naar werk, zowel voor werkzoekenden als voor werkgevers. 

Wij wensen u veel succes in de stappen op weg naar integratie die u dit jaar en 
volgend jaar wilt gaan zetten.

Hoogachtend,

De gemeenteraad van Dordrecht,

De griffier, De voorzitter,

A.E.T. Wepster A.W. Kolff
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