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Raadsinformatiebrief
Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Op 13 september jl. heeft uw raad een zienswijze ingediend op de 1ste bestuursrapportage van de 
Gemeenschappelijke Regeling Sociaal. Deze is in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 13 
oktober 2022 besproken waarna de 1ste bestuursrapportage van de Gemeenschappelijke Regeling 
Sociaal is vastgesteld.

Wat is de te delen informatie?
Op 13 september jl. heeft uw raad een zienswijze ingediend op de 1ste bestuursrapportage van de 
Gemeenschappelijke Regeling Sociaal. Deze en de zienswijzen van de andere Drechtsteden 
gemeenten zijn in de vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) op 13 oktober 2022 besproken. 

Als gevolg van de ingediende zienswijzen heeft het AB besloten om voor de energietoeslag de 
verdeelsleutel te baseren op de verhouding van de inkomsten uit het rijksbudget dat gemeenten 
voor de energietoeslag hebben ontvangen. Indien een individuele gemeente afwijkt van het 
voorgestelde bedrag zal dit per gemeente verrekend worden. 

In de 1e bestuursrapportage is deze vastgestelde verdeelsleutel echter nog niet verwerkt. In de 2e 
bestuursrapportage 2022 GR Sociaal zal de vastgestelde verdeelsleutel worden verwerkt.

In de bij deze brief gevoegde stukken treft u de vastgestelde versie van de 1ste 
bestuursrapportage aan.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Niet van toepassing.

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
Niet van toepassing.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Zienswijze bestuursrapportage 2022 GR Sociaal  - Raadsvoorstel;
Zienswijze bestuursrapportage 2022 GR Sociaal  - Raadsvoorstel;
Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
Zienswijze bestuursrapportage 2022 GR Sociaal, zaaknummer 2022-0137400
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