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Voorgesteld besluit
bijgevoegde zienswijzen naar voren te brengen bij de Gemeenschappelijke regeling Sociaal.

Raadsvoorstel
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Het is de bevoegdheid van de raden van de deelnemende gemeenten aan een gemeenschappelijke 
regeling (GR) om een zienswijze op voorgestelde begrotingswijzigingen van bijdragen aan die GR 
kenbaar te maken. Het recht om een zienswijze te uiten is wettelijk geregeld via de Wet 
gemeenschappelijke regelingen. Tot en met 2021 was deze procedure niet nodig, omdat hiervoor 
de Drechtraad was opgericht. Omdat de Drechtraad is opgeheven en zijn deze bevoegdheden ook 
voor de GR Sociaal weer bij de raden van de deelnemende gemeenten belegd.

Wat is het doel?
(Bij)sturen op het gevoerde beleid en/of bijstellen van de financiële begroting van de GR Sociaal. 
Zie de bijgesloten conceptreactie aan de GR Sociaal.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
(Bij)sturen op het gevoerde beleid en/of bijstellen van de financiële begroting van de GR Sociaal. 

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?
De financiële afwijkingen en gewijzigde bijdragen op grond van deze Bestuursrapportage van de 
GR Sociaal zijn verwerkt in de Bestuursrapportage 2022 van de gemeente Dordrecht die u 
inmiddels van het college heeft ontvangen.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
De griffie informeert de GR Sociaal schriftelijk na het raadsbesluit over de zienswijzen. Het AB van 
de GR Sociaal informeert uw raad vervolgens na de besluitvorming (via de griffie) over hoe de 
zienswijzen zijn verwerkt in de besluitvorming.
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De raad van de gemeente DORDRECHT;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 augustus 2022  
inzake Zienswijze bestuursrapportage 2022 GR Sociaal ;

gelet op Wet op gemeenschappelijke regelingen;

b e s l u i t :

bijgevoegde zienswijzen naar voren te brengen bij de Gemeenschappelijke regeling Sociaal.

Aldus besloten in de vergadering van


