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De GEMEENTERAAD DORDRECHT van de gemeente DORDRECHT ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 24 mei 2022 inzake
Beschikbaar stellen van krediet inzake Invlechten taken GR Drechtsteden in meerjarenbegroting
2022;

gelet op artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet;

besluit:

de bij dit raadsvoorstel gevoegde begrotingswijziging met nummer 222003 inzake de GRD-transitie
vast te stellen;
krediet te verstrekken van € 6.018.705,- voor investeringen voortvloeiend uit het project "ICT
verandert!" en € 318.883,- voor de afronding van een interne verbouwing op de Noordendijk,
waarvan voor beiden de kapitaallasten al binnen de exploitatiebegroting zijn gedekt;
de bij de taken horende activa van de GR Drechtsteden over te nemen tegen boekwaarde per 31-
12-2021, deze, in afwijking van het lokale afschrijvingsbeleid, volgens dezelfde systematiek verder
af te schrijven en voor nieuwe investeringen vanaf 1 januari 2022 het afschrijvingsbeleid van de
gemeente Dordrecht te volgen;
de indeling van de progrannmabegroting ongewijzigd te laten en de overgenomen onderdelen naar
inhoud onder te brengen bij het best passende programma en hiervoor drie nieuwe producten toe
te voegen:

• overheaddiensten (onder programma Financien van Dordrecht), naast het bestaande
product Overhead dat de eigen algemene overheadkosten van de organisatie weergeeft;

• onderzoek (onder programma Samenwerkend en Verbindend Dordrecht), waar de
activiteiten, lasten en baten van het Onderzoekscentrum Drechtsteden worden
ondergebracht;

• ingenieursdiensten (onder programma Groen en Ruimtelijk Dordrecht), waar de
activitetien, lasten en baten van het Ingenieursbureau Drechtsteden worden ondergebracht
(voorzover deze niet ten laste van grondexploitaties en investeringen komen);

geen doelen en activiteiten toe te voegen aan de begroting 2022, nnaar wel bij de jaarstukken 2022
via de paragrafen bedrijfsvoering en overhead de raad te informeren over de uitvoering van de
begroting op het gebied van de overgenomen taken. De overgenomen taken geheel te integreren
in de planvorming bij de begroting 2023.

Aldus besloten in de vergadering van dinsdag 21 juni 2022.




