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Geacht bestuur,

De raad van de gemeente Dordrecht heeft in haar vergadering van 13 september
2022 kennisgenomen van uw Bestuursrapportage 2022. Wij brengen de volgende
zienswijze in:

Budgetrecht en samenhang uitgaven/inkomsten
De bijstelling van het budget, zoals u voorstelt in uw Bestuursrapportage 2022,
leidt bij de deelnemende gemeenten tot een financieel knelpunt. Het effect op de
lokale begroting is afhankelijk enerzijds de vastgestelde bijdrage aan de begroting
van de GR Sociaal en anderzijds de baten die gemeenten hiervoor vanuit het Rijk
ontvangen. De voorgestelde bijstelling van de begroting raakt het budgetrecht van
de raad en daaronn stellen wij het op prijs dat u, nu de Drechtraad is opgeheven,
uw Bestuursrapportage voorlegt aan de lokale raden ter zienswijze.

Om lokaal grip te kunnen houden op de begroting en recht te doen aan de onze
positie is het nodig dat u:

1. in uw rapportages zoveel mogelijk laat zien wat het netto financieel effect is
op de gemeentebegroting en daarbij ook de inkomstenkant van gemeenten
die gerelateerd is aan uw activiteiten betrekt. U heeft dit ook zoveel
mogelijk gedaan door o.a. de prognose van de rijksbijdrage voor
inkomensondersteuning en energietoeslag op te nemen;

2. de lokale raad bij wijziging van de (rijks)bijdragen waar opportuun in de
gelegenheid stelt keuzes te maken of en hoe deze in te zetten..
Tegelijkertijd onderstrepen wij het belang van snelle inzet van middelen
voor onze kwetsbare inwoners in deze voor veel huishoudens moeilijke tijd,
zoals bij de inzet/uitvoering van de energietoeslag.

3. inzichtelijk maakt op welke wijze (lokaal of regionaal) kan worden
bijgestuurd (indien de lokale begroting daarom vraagt). Aangezien de
begroting van de GR Sociaal een belangrijke bijdrage levert aan lokale
doelstellingen en financieel een aanzienlijk deel uitmaakt van de lokale
begrotingen is het noodzakelijk dat de GR Sociaal ook verantwoordelijkheid
neemt in dit bijsturingsvraagstuk. Wij vragen u zowel kritisch te zijn op uw
eigen begroting en daarbij ook te kijken naar meevallers en
kostenbesparingen, als ons te adviseren over mogelijke (lokale)
beleidswijzigingen die kunnen bijdragen aan het sluitend krijgen en houden
van de begroting. Wij zien dit graag meegenomen in de volgende
bestuursrapportage.
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Energietoeslag
In uw Bestuursrapportage 2022 neemt u de lasten op die te verwachten zijn op
basis van de regeling energietoeslag, die in Drechtstedenverband op dit moment
wordt uitgevoerd. Omdat deze regeling bij het opstellen van de Begroting 2022 nog
niet kon worden voorzien en uniek is, is niet duidelijk hoe de lasten van de regeling
tussen de gemeenten moeten worden verdeeld. In uw Bestuursrapportage 2022
geeft u aan dit te willen doen volgens de verdeelsleutels van het minimabeleid.
Informeel hebben wij vernomen dat u voornemens bent dit te wijzigen, waarbij elke
gemeente haar eigen lasten zal dragen. Wij kunnen ons vinden in een dergelijke
aanpassing, die aansluit bij de ingezette koers om de lokale raden meer
beleidsvrijheid te geven en solidariteit af te bouwen. Zoals gezegd vragen wij u om
bij een eventueel vervolg of ander nieuw beleid via het Dordtse college een voorstel
aan ons voor te leggen.

Wij vragen u nu de verdeelsleutel aan te passen, waarbij elke gemeente de
energietoeslag van haar eigen inwoners betaalt, de begrotingswijziging aan te
passen op de door het Rijk beschikbaar gestelde bedragen per gemeente en deze
aangepaste begrotingswijziging bij de le Bestuursrapportage 2022 vast te stellen.

Huishoudelijke ondersteuning (WMO)
U geeft aan dat een voordeel van € 2 miljoen is te verwachten, omdat geIndiceerde
zorg niet geleverd kan worden in verband met een tekort aan personeel bij
zorgverleners.

Wij vragen u in de 2e Bestuursrapportage aan te geven:
• of er afspraken met zorgaanbieders zijn gemaakt bij spoedeisende gevallen

waar direct zorg geboden moet worden?
• aan welke doelgroepen en/of welk type zorg niet of minder geleverd kan

worden?
• welke effecten dit heeft op de inwoners die zorg ontvangen en hun

mantelzorgers? En hoe probeert u samen met de klant en de zorgaanbieder
hiervoor (lokale) oplossingen te vinden?

• hoe u voorstelt triage toe te passen bij het maken van keuzes in te leveren
zorg, indien het leveringsprobleenn langdurig aanhoudt?

Voorgesteld besluit
Wij verwerken de in uw Bestuursrapportage genoemde incidenteel hogere
gemeentelijke bijdrage in onze begroting. Wij kunnen, met inachtneming van het
voorgaande, instennmen met uw voorgenonnen besluit.
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Hoogachtend,

De gemeenteraad van Dordrecht,

De voorzitter,

A.W. Kolff
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