
 

 

 

 

 

 

 

Beste raadsleden en collegeleden,  

De eerste stappen om tot een vernieuwde GR voor het sociaal domein te komen zijn gezet: samen zijn we 
aan de slag en op weg naar een stevige, nieuwe samenwerkingsvorm in de Drechtsteden. Met deze 
nieuwsbrief geven we u een update over de laatste stand van zaken en lichten we de eerste mijlpaal uit. 
Vanaf nu nemen we u regelmatig mee in de voortgang via deze nieuwsbrieven. 

Update stand van zaken  
Het principebesluit is in route en momenteel buigen alle gemeenten zich over de vraag of ze hiermee 
kunnen instemmen. De laatste gemeente doet dit naar verwachting in februari 2021. Tegelijkertijd loopt het 
formele besluitvormingsproces waarbij de definitieve stukken uiterlijk eind augustus 2021 in route gaan, 
zodat elke gemeente op tijd kan besluiten. Dit vraagt om snelle gezamenlijke acties in de voorbereiding, de 
dialoog en het opleveren van de formele stukken. Hiermee zijn we dan ook aan de slag sinds november 
2020.  

Mijlpalen totstandkoming GR sociaal domein 
Grofweg bestaat de transitie van de GR sociaal domein uit 3 mijlpalen:  

1. Hoofdlijnennotitie: maart 2021 in route 
2. Concepttekst GR inclusief alle uitgewerkte consequenties: mei 2021 in route 
3. Definitieve tekst GR + verordeningen: eind augustus 2021 in route 
 
Eerste mijlpaal: hoofdlijnennotitie  
Deze hoofdlijnennotitie gaat in maart 2021 in route, zodat deze in april vastgesteld kan worden door de 7 
gemeenten. Voor elke mijlpaal werken we met een vaste structuur van ambtelijke en bestuurlijke 
dialoogsessies, een aanbod om individueel per gemeente in gesprek te gaan met raadsleden (een 
informatieronde), de oplevering en formele routering van de stukken en aansluitend daarop de organisatie 
van technische vragenrondes voorafgaand aan de besluitvorming voor alle gemeenteraadsleden.  

De hoofdlijnennotitie bestaat uit: 

• De visie en ambitie van de GR sociaal domein (WAAROM) 
• Het takenpakket dat de GR sociaal domein gaat uitvoeren (WAT) en de verhouding tot lokaal maatwerk per 
   deelnemende gemeente 
• De besturing van de GR sociaal domein en de bestuurlijke verhoudingen met de deelnemende gemeenten 
   (HOE – juridische governance) 
• De financiële verhoudingen tussen GR sociaal domein en de deelnemende gemeenten (HOE – financiële 
   governance) 
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Ter voorbereiding op deze hoofdlijnennotitie is een stuurgroep onder leiding van de voorzitter van het 
netwerk MT Sociaal en de directeur van de Sociale Dienst Drechtsteden aan de slag gegaan. Er zijn 4 
werkgroepen geformeerd waarin ambtelijke collega’s van de 7 gemeenten en de Sociale Dienst 
Drechtsteden samen aan de slag zijn met de voorbereidingen. Deze werkgroepen bereiden dialoogsessies 
voor waarbij alle gemeenten en de Sociale Dienst Drechtsteden langs de inhoud het gesprek voeren over 
o.a. de taken, de taakverdeling, delegaat en mandaat. De opdracht van de stuurgroep, een overzicht van de 
ambtelijke werkgroepen en de eerste detailplanning (die continu wordt bijgewerkt) treft u ter kennisname 
als bijlage bij deze brief aan. 

De verwachting is dat de notitie in maart 2021 nog niet 100% volledig is op alle onderdelen. Het waarom en 
wat zijn leidend. Het hoe komt langs de lijn van eerste uitgangspunten aan bod in deze versie van de notitie. 
De reden hiervan is dat wat ons betreft de inhoud centraal moet staan. De wijze waarop de structuur daarna 
vorm krijgt moet optimaal bijdragen aan de gewenste inhoud en taakverdeling. Ofwel, zodra de inhoud – het 
wat – staat, volgt het hoe in de meest optimale vorm om die inhoud goed te kunnen (blijven) vormgeven in 
de toekomst. Dit betekent dat met de concepttekst voor de GR (mijlpaal 2) ook de volledige 
hoofdlijnennotitie, waar het hoe dan ook volledig in is meegenomen, nogmaals in route meegaat. 

Samenwerken aan een zelfstandig en volwaardig bestaan voor elke inwoner in de Drechtsteden 
We beseffen ons zeer goed dat de planning van het transitiejaar ambitieus is, tegelijkertijd beginnen we niet 
bij nul. We hebben voor het sociaal domein al een GR waar we trots op mogen zijn. De kunst is om dat wat 
beter kan en voor de toekomst op het gebied van samenwerking nog meer en anders vormgegeven kan 
worden de juiste plek te geven, ook op het gebied van maatwerk.  
 
We gaan er dit jaar met elkaar voor zorgen dat we vanaf 1 januari 2022 operationeel kunnen zijn. Om vanaf 
dan samen, elke dag opnieuw invulling te geven aan onze taak in het sociaal domein: inwoners in de 
Drechtsteden ondersteunen bij hun vragen en er met elkaar voor zorgen dat zij zelfstandig en volwaardig 
kunnen leven, werken, wonen en meedoen.  
 
Zoals gezegd is het proces ernaar toe kort en het vraagt van ons allemaal tijd en een strakke planning zodat 
er genoeg ruimte is voor het gesprek en de besluitvorming enerzijds. Anderzijds vraagt het flexibiliteit 
wanneer dit nodig is, zodat deadlines niet in gevaar komen. We komen daarom graag op korte termijn bij u 
langs voor een nader en verdiepend gesprek. Hier ontvangt u een aparte uitnodiging voor.  
 
Hebt u vragen naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Dan kunt u deze stellen via 
transitiesociaal@drechtsteden.nl. Wij zorgen er uiteraard voor dat uw vraag zo snel mogelijk wordt 
beantwoord. We kijken er tot slot naar uit om u de komende maanden in diverse gremia te ontmoeten en 
met elkaar te bouwen aan de toekomst. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gemma Smid, voorzitter netwerk MT Sociaal en David van Maanen, directeur Sociale Dienst Drechtsteden 
 


