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Geacht College, 
 
In 2019 is door de Drechtraad een amendement aangenomen voor een taakstelling in het sociaal 
domein, waarvan 2,9 miljoen resteert na de vaststelling van de 1e begrotingswijziging 2020. Per brief van 
3 december 2019 is u gevraagd welke maatregelen uw college zou willen inbrengen om te komen tot de 
uiteindelijke invulling van de taakstelling. Voorliggende brief is een vervolg hierop. 
 
Overzicht maatregelen  
In de afgelopen maanden is door de zeven Drechtstedengemeenten variërend in mate van uitgebreidheid 
en concreetheid op het verzoek gereageerd. De inventarisatie van deze inbreng is 3 maart besproken in 
een gecombineerd portefeuillehoudersoverleg (PFO) van wethouders sociaal en middelen, en vervolgens 
in het Drechtstedenbestuur van 5 maart. In het gecombineerde PFO is de voorkeur uitgesproken om de 
scenario’s op differentiatie en draagvlak uit te werken en in de komende PFO's nader te bespreken. 
Zodoende wordt gekomen tot een advies aan het Drechtstedenbestuur. 
 
Naar aanleiding daarvan willen wij u een overzicht van de ingebrachte maatregelen voorleggen, met 
daarbij aangegeven welk draagvlak en welke differentiatiemogelijkheid de verschillende voorstellen 
hebben. Dit overzicht is als bijlage bij de brief gevoegd. Hierna volgt een korte toelichting. 
 
Maatregelen met voldoende draagvlak 
De Drechtraad heeft bij het amendement als opdracht meegegeven om maatregelen voor te leggen waar 
voldoende draagvlak voor is binnen de Drechtsteden, zowel bij de gemeenten als bij de maatschappelijke 
partners. In februari zijn er in de Drechtsteden een aantal bijeenkomsten geweest waar door 
maatschappelijke partners hun mening is gegeven over de voorstellen. Het verslag daarvan zal worden 
toegevoegd aan het uiteindelijke voorstel voor bezuinigingsmaatregelen. 
 
In het bijgevoegde overzicht vindt u een kolom waarin het draagvlak bij de Drechtstedengemeenten voor 
de ingebrachte maatregelen is weergegeven. Het draagvlak is getalsmatig vertaald via het stemgewicht 
van de gemeenten in de Drechtraad. Weliswaar is dit anders dan het stemgewicht van de diverse 
politieke partijen in de Drechtraad, maar het is op deze manier weergegeven omdat de inbreng tenslotte 
ook per gemeente is gedaan. Het besluit dat door de Drechtraad wordt genomen volgt uiteraard als 
uitkomst van de politieke weging door de diverse fracties in de Drechtraad. 
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In groen aangegeven ziet u de maatregelen met meer dan 50% draagvlak; de overige voorstellen hebben 
minder of geen steun vanuit de gemeenten. Het onderste deel van de matrix is grijs aangegeven, omdat 
geen enkele gemeente deze voorstellen heeft genoemd. We gaan er vanuit dat deze als 'niet haalbaar' 
kunnen worden aangemerkt.  
 
Wat wordt van u gevraagd? 
We willen u vragen of naar uw mening de inbreng vanuit uw gemeente op een juiste manier is 
verwerkt ('aangevinkt') in bijgevoegde matrix. Zo niet, dan vragen we u om uw ‘vinkjes’ te wijzigen 
en door te geven. Uiteraard kunt u ook uw reactie geven als uw college bij nadere beschouwing 
op andere voorstellen in wil gaan. 
 
Wanneer? 
Wilt u uw reactie uiterlijk vrijdag 20 maart 2020 mailen naar:  jjt.schep@drechtsteden.nl, 
zodat deze tijdig kan worden doorgezet aan de wethouders van het integrale portefeuille-
houdersoverleg op 26 maart.  
Bij geen bericht gaan we er vanuit dat uw eerdere inbreng op een juiste manier is vertaald in 
bijgevoegd overzicht. 
 
Vervolgproces  
Op 26 maart a.s. wordt een extra, gecombineerd portefeuillehoudersoverleg sociaal/middelen gehouden 
om de opbrengst vanuit de inventarisatieronde interactief en verdiepend te bespreken. Beoogd wordt om 
de maatregelen waarvoor een breder draagvlak is (meer dan 50%) aan de Drechtraad voor te leggen als 
invulling van de opgelegde taakstelling.  
Hiertoe wordt na het overleg van 26 maart een advies aan het Drechtstedenbestuur opgesteld, dat 
7 april besproken zal worden met de portefeuillehouders sociaal en middelen, en navolgend in het 
Drechtstedenbestuur van 9 april. Indien nodig volgt een tweede bespreking in deze gremia in mei, 
waarna een voorstel rondom de invulling van de taakstelling in route gaat naar de Drechtraad. 
Deze besluit naar verwachting op 7 juli. 
 
Tot slot 
Voor de volledigheid willen we u melden dat, los van de voorgestelde maatregelen in de bijlage, al een 
bijdrage wordt geleverd aan de taakstelling door het jaarlijkse Cliëntervaringsonderzoek Wmo niet 
jaarlijks, maar tweejaarlijks uit te voeren. Dit levert in het jaar dat het niet wordt uitgevoerd, € 30.000 op.  
De Drechtraad en gemeenteraden worden hier in een separate raadsinformatiebrief nog over 
geïnformeerd.  
Daarnaast informeren we u dat in de loop van 2020 vanuit het spoor van de innovatieve voorstellen nog 
een voorstel 'kamertraining' zal worden ingebracht, dat weliswaar op het budget van de Sociale Dienst 
Drechtsteden tot hogere kosten zal leiden, maar netto een besparing oplevert op de uitgaven voor 'jeugd'. 
 
We zien uw reactie graag tegemoet. 
 
Hoogachtend, 
het Drechtstedenbestuur, 
 
 
 
 
 
drs. C.H.W.M. Post Mcm    mr. A.W. Kolff 
secretaris      voorzitter 
 
 
Bijlage:    Overzicht inbreng van gemeenten maatregelen sociaal domein 
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Bijlage: Overzicht inbreng van gemeenten maatregelen sociaal domein 
 
Toelichting op onderstaand overzicht: 

1. Kolom 'Naar lokaal': leent de bezuinigingsmaatregel zich voor lokale compensatie/uitvoering indien de dienst niet meer door de SDD wordt uitgevoerd? 
Gemeenten hebben dan de keuze om de regionale bezuiniging te compenseren of niet.  

2. Kolom 'Differentiatie': leent de bezuinigingsmaatregel zich in principe binnen het productaanbod van de SDD voor de keuze van een plus/min-pakket of 
verdergaande differentiatie per gemeente?  

3. Toelichting en aandachtspunten: wat zijn de consequenties van het overhevelen van de taak of het differentiëren in het beleid. Hierbij kan worden gedacht aan 
gevolgen op het gebied van integraliteit/verwevenheid productaanbod, efficiency, complexiteit uitvoering, frictiekosten (bij schrappen of overhevelen taken), 
juridische aspecten, etc. 

 
Voorstel  ALB DO HG HIA PA SL ZW Stemgewicht 

Drechtraad 
Opbrengst Naar 

lokaal? 
Differen-

tiatie? 
Toelichting en aandachtspunten  

Programmabudget 
Budgetadvies en 
Schuldbemiddeling 
verlagen 

x         x x 371 (30,8%) € 60.000 ja nee Betreft vooral communicatie 

Verlaging PMB x         x x 371 (30,8%) € 645.000 nee nee Verschuiving naar lokaal of differentiatie is voor 
2020 niet meer te realiseren i.v.m. aanpassen 
GR en verordening. Voor 2021 wel mogelijk.  

Stoppen adviseurs 
geldzaken 

x       x x x 504 (41,9%) € 173.000 ja ja   

Inzet kwetsbare jongeren 
stoppen 

x         x x 371 (30,8%) € 93.000 ja nee Gaat om het financieren van een ‘match-maker’, 
hieraan kan geen differentiatie worden 
verbonden, kan wel lokaal worden betaald. 

Participatieplekken uit 
regionale begroting 

  x           477 (39,6%) € 
1.700.000 

ja nvt Er is al lokale differentiatie in p-plekken. 

Participatieplekken 
verminderen 

        x     133 (11,0%) ? nvt nvt Zie hierboven 

Participatie- en 
vrijwilligersbonus uit 
regionale begroting 

  x           477 (39,6%) € 160.000 Ja ja   

Participatie- en 
vrijwilligersbonus stoppen 

        x x x 415 (34,5%)  € 160.000 Ja ja   



  

 

  

 

 
 

Baanbonus stoppen   x     x x x 892 (74,1%)  € 500.000 nee nee   

Invoeren eigen bijdrage 
IB/DB 

  x     x   x 777 (64,5%) € 850.000 nee nee Differentiatie per voorziening per gemeente niet 
mogelijk binnen regionale aanlevering aan CAK. 

Beperken 
rijtijden/verhogen tarieven 
Drechthopper 

  x     x x x 892 (74,1%) € 160.000 nee nee Beperken rijtijden alleen voordelig als alle 
gemeenten meedoen. Anders moet je alsnog de  
functionaliteit tegen gelijke kosten in stand 
houden. 

Schrappen Drechthopper 
als algemene voorziening 
75+ 

  x         x 644 (53,5%) € 300.000 ja nee Wordt nu als onderdeel van het collectief 
vraagafhankelijk vervoer uitgevoerd en is 
opgenomen in de GRD. Lokale compensatie is 
mogelijk in een lichtere vorm door bv. een 
vrijwilligersinitiatief in te zetten buiten de 
Drechthopper om.  

Lagere premiebijdrage 
collectieve ziektekosten-
verzekering (-20%) 

        x x x 415 (34,5%) € 611.000 nee nee/ 
nader te 
onder-
zoeken 

Is onderdeel van de Participatiewet en betreft 
gedelegeerd regionaal beleid.  

Taxifunctie Drechthopper 
stoppen (24 uur vooraf 
reserveren) 

          x x 282 (23,4%) € 50.000 nee nee Stoppen met taxifunctie alleen voordelig als alle 
gemeenten meedoen. Anders moet je alsnog de  
functionaliteit tegen gelijke kosten in stand 
houden 

Impuls statushouders 
stoppen 

x             89 (7,4%) € 
1.100.000 

Nee  Ja  Betreft een intensivering van de uitvoering van 
taken i.h.k.v. de Participatiewet. Deze zijn niet in 
dezelfde hoedanigheid lokaal uit te voeren. 
Differentiatie is in theorie wel mogelijk, maar 
heeft impact op je uitstroom uit de bijstand.  

Impuls statushouders light           x   115 (9,6%) € 422.000 nee Ja  Zie 'Impuls statushouders stoppen' 

Preventief budgetbeheer 
stoppen 

                  nee nee   

Extra dienstverlening 
zelfstandigen stoppen 

                  ja ja   

Schuldhulp bij fraude en 
hulp bij ordenen stoppen 

                  nee nee   

Verlaging inkomensgrens 
Collectieve 
zorgverzekering 

                  nee ja Centrale inkoop CZM, mogelijk invloed op 
volumevoordeel 

Verlaging subsidiering 
Stichting Leergeld en 
Urgente Noden 

                  ja nee Subsidiëring kan lokaal worden overgenomen 



  

 

  

 

 
 

Werk als beste zorg 
stoppen 

                  nee nee   

Meedoen (projecten 
innovatie en 
zelfredzaamheid stoppen) 

                        

Geen inzet diagnose                         

Maximeren dagdelen 
Dagbesteding 

                  nee nee   

Budgetplafond per 
aanbieder instellen 

                  nee nee Praktisch niet realiseerbaar 

Aanbesteden HO onder 
cao schoonmaak 

                  nee nee Ondergraaft voordelen regionale inkoop 

Aanbesteden HO, IB en 
DB aan beperkt aantal 
partijen 

                  nvt nvt Ondergraaft voordelen regionale inkoop 

Stoppen intensivering 
Participatiewet, onderdeel 
handhaving 

                        

Stoppen intensivering 
Participatiewet, onderdeel 
50+ 

                        

 
Voor de volledigheid: 
ALB =  gemeente Alblasserdam 
DO =  gemeente Dordrecht 
HIA =  gemeente Hendrik-Ido-Ambacht 
HG =  gemeente Hardinxveld-Giessendam 
PA =  gemeente Papendrecht 
SL =  gemeente Sliedrecht 
ZW =  gemeente Zwijndrecht 


