
De COMMISSIE SOCIALE LEEFOMGEVING DORDRECHT van de gemeente DORDRECHT ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 25 mei 2021   inzake 
Kennisnemen van Wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (15e wijziging);

gelet op artikel 160, lid 1 onder b van de Gemeentewet; 
gelet op artikel 1 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen;

b e s l u i t :

Politieke bespreking spitst zich toe op de voorgestelde stemverhouding, het maatwerk en de 
invloed van andere gemeenten op lokaal beleid, de doorwerking van de onderlinge financiële 
solidariteit, de samenhang met lopende discussie in de Drechtraad over de kostenverdeelsleutel en 
de positie van de gemeenteraad in voorgestelde Gemeenschappelijke Regeling. Het voorstel wordt 
gedaan om het proces van totstandkoming van zienswijzen standaard vorm te geven zoals dat de 
laatste keer bij Dienst Gezondheid & Jeugd is gedaan, waarin de griffie samen met de 
gemeenteraad het voortouw nemen en niet het college zelf. Dat wordt omarmd door de commissie. 
 PvdA heeft een concept-amendement verspreid dat kan rekenen op steun vanuit diverse fracties. 

Wethouder Heijkoop geeft in reactie aan dat het debat zich toespitst op stemverhoudingen, ook in 
de regio. De inzet was gewogen gemiddelde van omzet en inwoneraantal. Straks geen sturing 
meer langs politieke lijnen, zoals nu in de Drechtraad, maar langs de gemeenten. 
Kostenverdeelsleutel is apart traject, dat nu parallel loopt omdat er periodiek onderhoud moest 
worden gepleegd, maar ook dat wordt nu in politieke context getrokken. Zodra er meer informatie 
hierover bekend is, wordt dit gedeeld met de gemeenteraad. 

Ambtelijk geeft mevrouw Smid-Marsman toelichting op de werkwijze van het vormgeven van 
toekomstig maatwerk. Dan wordt uitvoeringstoets door Sociale Dienst Drechtsteden uitgevoerd om 
te onderzoeken of  dit kan binnen wettelijke kaders, welke risico's er eventueel zijn voor andere 
gemeenten en of er prijs is voor maatwerk. Er is een kort filmpje gemaakt over positionering van 
gemeenteraad in collegeregeling, dat wordt via griffie verspreid. Griffie wordt ook gevraagd om de 
wetswijziging Gemeenschappelijke Regeling te scannen op positionering van raad, zoals in 
adviescommissie. Deze informatie wordt doorgestuurd. 

Commissie besluit dit raadsvoorstel ter bespreking op te voeren voor de gemeenteraad van 22 juni 
aanstaande met een spreektijd van 5 minuten. 

Aldus besloten in de vergadering van dinsdag 15 juni 2021.
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