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Voorgesteld besluit
het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de GR Sociaal conform het bij het
voorstel gevoegde wijzigingsbesluit.
Raadsvoorstel
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Het college is bevoegd te besluiten tot het wijzigen van de GR Sociaal maar moet daar wel
toestemming voor vragen aan de raad.
Het college van Dordrecht is penvoerder voor wijzigingsvoorstellen van de GR Sociaal voor de
regio.
Wat is het doel?
Zie bijgevoegd collegevoorstel.
Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
Zie bijgevoegd raadsvoorstel.
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?
Als de raad toestemming verleent zal het wijzigingsbesluit bekend worden gemaakt zodra alle
raden van de Drechtstedengemeenten toestemming hebben verleend en alle colleges het
wijzigingsbesluit hebben vastgesteld. Dan treedt het besluit op 1 januari 2023 in werking en is de
huidige Drechtwerkorganisatie onderdeel geworden van de GR Sociaal.
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 24 mei 2022 inzake
Wijziging van de GR Sociaal (zestiende wijziging);

gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;

besluit:

het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de GR Sociaal conform het bij het
voorstel gevoegde wijzigingsbesluit.
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