
De GEMEENTERAAD DORDRECHT van de gemeente DORDRECHT ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 16 november 2021   
inzake Vaststellen 2e verzamelwijziging 2021;

gelet op artikel 192, lid 1 van de Gemeentewet; 

b e s l u i t :

de bij dit raadsvoorstel gevoegde begrotingswijzigingen met nummer 221200 en 222099 inzake de 
2e Verzamelwijziging 2021 vast te stellen;
aanvullend op uw besluit op het voorstel "Verdere uitwerkingsafspraken Servicegemeente 
Dordrecht (2021-0070073)" voor de nieuwe reserve "GRD Transitiekosten" de volgende 
instellingscriteria, zoals vastgelegd in de nota reserves en voorzieningen, vast te stellen: 

1. de omschrijving van het doel waarvoor de reserve wordt gevormd: Het voorfinancieren van 
de transitiekosten die gemaakt worden bij het omvormen van de GR Drechtsteden, het 
kunnen monitoren in hoeverre deze transitiekosten in de tijd worden/zijn goedgemaakt 
door besparingen als gevolg van de transitie en het eventueel kunnen verrekenen van een 
restant met alle deelnemers;

2. de reden van het hanteren van de rente en het tarief: Niet van toepassing;
3. de minimale en/of maximale omvang: minimaal € 0 en maximaal € 3,8 miljoen;
4. de omvang en de wijze van stortingen en onttrekkingen (structureel of incidenteel), 

inclusief onderbouwing daarvan: Het bedrag van € 3,8 miljoen wordt uit de Algemene 
Reserve geheel toegevoegd aan de reserve "GRD transitiekosten". Vervolgens worden de 
werkelijk gemaakte transitiekosten onttrokken en de werkelijke besparingen toegevoegd 
(tot een maximum van € 3,8 miljoen); 

5. de looptijd (minimaal > 1 jaar); 4 jaar, t/m 2025. Op het moment dat de frictiekosten 
volledig zijn ingelopen en er weer € 3,8 miljoen in de reserve zit, valt deze vrij en wordt 
het bedrag terug gestort in de Algemene Reserve. Indien de fricitiekosten niet geheel zijn 
ingelopen worden in overleg met de deelnemers nieuwe afspraken gemaakt en aan de raad 
voorgelegd.

Aldus besloten in de vergadering van dinsdag 21 december 2021.

Besluitnummer 2021-0158766


