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Voorgesteld besluit
geen zienswijze over de geactualiseerde Bijdrageverordening 2023 in te dienen.

Raadsvoorstel
Wat is het doel?
Bijgaand ontvangt u het nieuwe concept van de bijdrageverordening 2023 van de 
Gemeenschappelijke Regeling Sociaal. Dit stuk is herschreven in verband met de integratie van de 
Gemeenschappelijke Regeling Sociale Werkvoorziening Drechtwerk en de Gemeenschappelijke 
Regeling Sociaal per 1 januari 2023. Conform de vernieuwde afspraken in artikel 36 van de tekst 
GR Sociaal die per 1 januari 2023 gaat gelden wordt uw raad in de gelegenheid gesteld zijn 
zienswijze hierop te geven.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
De Bijdrageverordening 2023 wijzigt in verband met de integratie van de GR Sociale 
Werkvoorziening Drechtwerk en de GR Sociaal per 1 januari 20.

De stukken bevatten alleen de noodzakelijke wijzigingen, die nodig zijn door de integratie van 
eerder genoemde Gemeenschappelijke Regelingen. Enkel artikel 3, 7 en 8 worden technisch 
gewijzigd. In artikel 3 en 7 zijn de geldende verdeelprincipe- en sleutel voor Drechtwerk 
toegevoegd. Aan de sleutel zelf is niets gewijzigd.

In verband met bovenstaande wordt aan uw raad voorgesteld om af te zien van het opstellen van 
een zienswijze.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Niet van toepassing.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
Niet van toepassing.

Hoe wordt dit betaald?
Niet van toepassing.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
Niet van toepassing.
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Het college van Burgemeester en Wethouders
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 20 december 2022  
inzake Uitbrengen Zienswijze bijdrageverordening 2023 GRS ;

b e s l u i t :

geen zienswijze over de geactualiseerde Bijdrageverordening 2023 in te dienen.

Aldus besloten in de vergadering van
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