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De Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) is voor de 
regiogemeenten de uitvoeringsorganisatie waarmee we beter, sneller en 

goedkoper werken voor inwoners van de Drechtsteden. In deze jaarlijkse 
factsheet wordt in tekst en cijfers een beeld gegeven van de taken en begroting 

van de GRD voor 2014. De GRD in een oogopslag.  
 

 
 
Doel van de GRD 
De GRD zorgt voor efficiënte en effectieve 
uitvoering van taken op het terrein van sociale 
zaken, belastingheffing en –invordering, sociaal 
geografisch onderzoek, ingenieurstaken, 
bedrijfsvoering en facilitaire diensten.  
Daarnaast behartigt de GRD gemeenschappelijke 
belangen op diverse beleidsterreinen, daar waar 
dossiers een duidelijk regionaal of bovenregionaal 
karakter hebben en waarbij een regionale aanpak 
meerwaarde heeft.   

 
Ontstaansgeschiedenis 
Al in 1955 werd een overlegorgaan Drechtsteden 
opgericht. De GRD bestaat als organisatie sinds  8 
maart 2006. De organisatie voert een aantal taken 
uit die door de deelnemende gemeenten zijn 
opgedragen of overgedragen. De GRD begon 
relatief klein in omvang, maar groeide uit naar een 
stevige organisatie, met zes dochterbedrijven en 
circa 790 formatieplaatsen in 2014.

 

Eigenaren: 
de Drechtstedengemeenten 
De gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-
Ido-ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en 
Zwijndrecht zijn samen eigenaar van de GRD. 
Samen bedienen deze gemeenten een gebied van 
bijna 268.000 inwoners. Een stedelijk gebied dat 
qua omvang in het lijstje met de grootste steden van 
Nederland op de vijfde plaats zou komen. Het 
samen oprichten van deze organisatie maakte vanaf 
2006 de vorming van regionale uitvoeringsdiensten 
mogelijk. 
 

 
 

 
Het bestuur
De GRD wordt aangestuurd door de Drechtraad en het Drechtstedenbestuur. De Drechtraad stelt vooraf de 
beleidskaders vast met een Regionaal Meerjarenprogramma en de jaarlijkse begroting en controleert achteraf op 
het uitgevoerde beleid en de resultaten daarvan. Iedere lokale politieke fractie heeft een vertegenwoordiger in de 
Drechtraad. Het Drechtstedenbestuur (DSB) is het dagelijkse bestuur van de GRD. Alle deelnemende partijen zijn 
hierin met een bestuurder vertegenwoordigd. Het DSB is verantwoordelijk voor de uitvoering van beleid en 
bewaking van beleidsprocessen. 
 
2014 is het laatste jaar van een bestuursperiode én is ook de start van een nieuwe periode. In de afronding van 
de huidige periode heeft het bestuur gekozen voor economie, arbeidsmarkt en leefomgeving als prioriteit.  
Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt gewerkt aan een nieuwe beleidsprogrammaring. Dit 
meerjarenprogramma is een politiekgestuurde regionale strategische agenda als uitgangspunt voor het 
gezamenlijk beleid van de Drechtsteden en de uitvoering daarvan.  
 
 
 



 
Allianties 
De opstelling en uitvoering van het meerjarenprogramma zal in actieve verbinding met de samenleving gebeuren. 
Afgelopen tijd is een aanzet gegeven voor betere aanhaking bij het bedrijfsleven, maatschappelijk middenveld en 
mede-overheden. 
 
De positionering van de Drechtsteden in bovenregionale allianties, zoals de Zuid-Westelijke Delta, Vlaams-
Nederlandse Delta, Maritieme Delta en Zuidvleugel, is sterk verbeterd. Dankzij de politieke en bestuurlijke inzet 
worden de Drechtsteden steeds meer gezien als belangrijke innovatieve en resultaatgerichte regio die ertoe doet 
én het verschil kan maken. Aandachtspunt voor de nieuwe periode is het verbinden van allianties aan concrete, 
gezamenlijke en sterke investeringsprogramma’s. 
 

 
 
Lokale taken en regionale taken 
De complexiteit van de samenleving en de veranderende rol van de overheid vragen om verduidelijking en 
versimpeling van taken en bevoegdheden. In aanloop naar de nieuwe raadsperiode vindt op lokaal en regionaal 
niveau het debat plaats over de uitwerking van deze ‘programmering. In principe behoren alle  
(beleids-)onderwerpen tot de lokale bevoegdheid tenzij de deelnemende gemeenten gezamenlijk het besluit 
nemen onderwerpen over de dragen aan de GRD. Daarnaast is het uitgangspunt focus te houden: de regionale 
strategische agenda bestaat uit een limitatieve opsomming van dossiers. 
 
 
De organisatie 
De GRD voert taken uit die door de gemeenten zijn overgedragen of opgedragen. De GRD is een zelfstandige 
organisatie met vastgelegde rechten en plichten. Onder de GRD valt een aantal uitvoerende regionale diensten. 
Samen werken we aan de ontwikkeling, de groei en de leefbaarheid in de regio. Iedere organisatie met een eigen 
werkwijze, specialisme en doelgroepen. De ene organisatie heeft een meer publieke taak dan de andere, maar 
allemaal staan ze voor de bloei van de Drechtsteden met het motto “Samen stad aan het water.” 
Er zijn op dit moment 5 regionale diensten en een regiebureau: 
- Bureau Drechtsteden (staf en regie). 
- Sociale Dienst Drechtsteden 
- Ingenieursbureau Drechtsteden 
- Servicecentrum Drechtsteden 
- Gemeentebelastingen Drechtsteden 
- Onderzoekscentrum Drechtsteden 

 

 

Opbrengsten van de regionale samenwerking 
Een evaluatie uit 2010 heeft aangetoond dat de samenwerking een flink efficiencyvoordeel oplevert.. Dit effect 
voor alle regionale diensten samen wordt geschat op ten minste € 12 tot € 14 miljoen per jaar structureel.  
 
De opbrengsten van de regionale samenwerking gaan verder dan de behaalde efficiencyvoordelen door 
gezamenlijke uitvoering. Ook het kunnen presenteren en profileren van de Drechtsteden als een uniek regionaal 
samenwerkingsverband in Nederland biedt voordelen. Dankzij de samenwerking kunnen de Drechtsteden 
makkelijker aanschuiven in Den Haag of Brussel, om steun te krijgen bij grote, ingewikkelde en dure projecten.  

 

 

 

 
 



 
Sterker door bijdragen vanuit andere overheden 
Door steeds beter aan te sluiten bij de strategische agenda van medeoverheden op hogere schaalniveaus, zoals 
de provincie, het rijk en Europa, heeft de regio in meer dan € 225 miljoen euro aan extra overheidsbijdragen 
aangetrokken ter realisatie van de strategische agenda.  
 
 

 
 
 
Zichtbare resultaten in de regio! 
Door samen te werken slagen de Drechtsteden-gemeenten er in meer en beter voor minder te doen. Maar nog 
belangrijker, samen ontstaat een stedelijk gebied met hoogwaardige voorzieningen, waardoor het prettig wonen, 
werken en recreëren is in deze regio.  

 
De afgelopen jaren zijn in samenwerking vele projecten gerealiseerd. De Waterbus, die alle 
Drechtstedengemeenten met elkaar verbindt, is daar een prachtig voorbeeld van. Maar ook het Leerpark in 
Dordrecht en de LOC’s in de regio zijn mede het resultaat van intensieve samenwerking tussen de 
regiogemeenten en onderwijsinstellingen.  Ook diverse bedrijfs- en industrieterreinen in deze regio zijn met 
gezamenlijke middelen ontwikkeld of opgeknapt.  
 
Regionale middelen worden ook ingezet voor de Dordtse binnenstad, die – als trekker voor de gehele regio - als 
één van de speerpunten is benoemd in het regionale beleid. Het opknappen van het Hofkwartier gebeurt voor een 
deel uit een gezamenlijk budget. In Alblasserdam is het project Haven-Zuid deels met regionaal geld gerealiseerd. 
Met dit project wordt de toeristische ontwikkeling (verbonden met de molens van Kinderdijk), gestimuleerd en 
worden bezoekers uitgenodigd ook de rest van onze typische Hollandse regio te bezoeken.  
 
 
 

 
 
 
De gemeenten realiseren samen niet alleen fysieke projecten. Ook op het sociale domein zijn resultaten behaald. 
Zo is vanuit het regionale investeringsfonds een forse bijdrage geleverd aan het project Route 23, voor het 
terugdringen van jeugdwerkloosheid. Dit project werd door zijn succes een landelijk voorbeeld. Ook maken de 
gemeenten onderling afspraken over een evenwichtige spreiding van huisvesting voor bijzonder doelgroepen, 
zoals de opvang van dak- en thuislozen, mensen met een handicap of gedragsproblemen. Samen werken de 
gemeenten aan participatie op het gebied van cultuur en sport en het slimmer delen van voorzieningen. 
 

 

 



Bedrijfsvoering 
Kostenverlaging, efficiencyverbeteringen en het opvangen van nieuwe taken houden de GRD in beweging. 
Veranderingen die worden opgevolgd door aanpassingen van onze processen, producten en organisaties. De 
rode draad is en blijft slimmer en beter werken. Het is zoeken naar de ideale balans tussen resultaten, klanten en 
medewerkers. 
 
De begroting 
De GRD heeft de afgelopen periode forse stappen 
gezet in het slimmer en goedkoper werken: de 
afgesproken taakstellingen zijn gerealiseerd, de 
begroting is gedaald en ook het personeelsbestand 
is gekrompen. Vanaf het moment dat de plannen 
van het kabinet Rutte I helder werden, met forse 
bezuinigingen voor de gemeenten tot gevolg, is 
onder het motto ‘samen trap af’ een 
bezuinigingstaakstelling met de GRD afgesproken 
van 10%. De begroting is sinds 2009 met miljoenen 
gedaald. Dit is een mooi resultaat voor de 
Drechtsteden en daarmee ook de  voor de inwoners. 
Vanaf dit jaar zal de begroting van de GRD weer 
stijgen. Dit is met name het gevolg van het 
investeringsprogramma op ICT-gebied en de 
nieuwe taken in het sociale domein.  

  

 
Bezuinigingen 
In 2010 hebben de eigenaren gezamenlijk aan de GRD een taakstelling opgelegd van € 6 miljoen structureel. De 
invulling van deze taakstelling loopt volgens plan. In 2013 is dit aangevuld met een volgende bezuinigingsronde 
die oploopt tot € 3 miljoen structureel.  In 2014 zullen bezuinigingsvoorstellen aan de Drechtraad worden 
voorgelegd om deze taakstelling te realiseren. 
 
Opbouw van de begroting 
De begroting van de GRD is opgebouwd uit begrotingsprogramma’s waarbij elk bedrijfsonderdeel  
van de GRD zijn eigen programma kent. De  (geactualiseerde) begroting voor 2014 bedraagt in totaal € 264 
miljoen. 
 
 

 

 

 

Personeelsbestand 
Bij benadering was de omvang 
van de formatie die binnen de 
gemeenten bezig was met de 
taken die nu bij de GRD liggen, 
zo’n 1025 fte. Exact zijn deze 
aantallen niet te geven. De 
opbouw van de GRD is immers 
stapsgewijs  gegaan en de 
formatiekrimp in de aanloop 
naar de nieuwe organisaties 
verliep ook geleidelijk vanuit de gemeenten door herplaatsing, natuurlijk verloop, vrijwillig ontslag etc. De GRD 
had in 2008, na oprichting van alle dochters, een formatie van ca. 850 fte. en dat is inmiddels gedaald tot 
ongeveer 770 fte. In 2014 zal de omvang weer wat groeien. Deze stijging is grotendeels het gevolg van 
capaciteitsuitbreiding voor het op orde brengen van de ICT. Daarnaast zullen in het komende jaar taken worden 
overgedragen aan de GRD ten behoeve van de nieuwe taken op het gebied van participatie en ondersteuning.  
             



De onderdelen van de GRD 

 
SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN 
De Sociale Dienst (SDD) biedt advies en ondersteuning aan burgers op het gebied van werk, inkomen en zorg. 
Bijvoorbeeld door mensen te ondersteunen bij hun zoektocht naar werk , advies te geven bij schulden of door 
mensen met een beperking te ondersteunen. De taken die de SDD uitvoert, zijn gebaseerd op landelijke 
wetgeving.  

De SDD is ‘partner in zelfstandigheid’ voor de inwoners van de Drechtsteden: Wij gaan er vanuit dat ieder mens 
zelfstandig wil zijn, zelf de regie op zijn / haar leven wil voeren. Soms lukt dat (even) niet en dan bieden wij  
ondersteuning met werk, inkomen en zorg. Zodat u zelf weer verder kunt. Wij doen wat we beloven, daar kunt u 
ons op aanspreken. 

Gemeenten krijgen er 1 januari 2015 meer taken en 
verantwoordelijkheden op het gebied van werk en 
inkomen, maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg 
bij, de drie zogenaamde decentralisaties. De toekomstige 
Participatiewet zet in op een maximale deelname aan de 
arbeidsmarkt en samenleving. De Wet werk en bijstand en 
de Wet sociale werkvoorziening worden samengevoegd. 
Op dit moment wordt gewerkt aan het plan op de GR 
Drechtwerk op te heffen en de onderdelen te integreren in 
de GRD waaronder de SDD. Ook de decentralisatie 
AWBZ (overheveling naar lokale overheid) heeft grote 
invloed op de gemeenten en de GRD. De SDD is in 
vergaande mate voorbereid op de implementatie van twee 
van de drie  decentralisaties (Participatiewet en Awbz). 

 

 

 
INGENIEURSBUREAU DRECHTSTEDEN 
Het Ingenieursbureau Drechtsteden is het ontwerp- en raadgevend ingenieursbureau voor de Drechtsteden. Het 
geeft advies, ontwerpt en voert projecten uit op het gebied van infrastructuur, ruimtelijke inrichting en gebouwen. 
In alle werkzaamheden staat duurzaamheid voorop. 

Het denken om te doen is een van de kernwaarden van het bureau. Bij het ontwerpen van gebouwen of wegen 
wordt rekening gehouden met het beheer en onderhoud ervan. Dat moet zuinig en duurzaam kunnen gebeuren. 
Het technisch beheer en onderhoud van gemeentelijke gebouwen is óók een activiteit van het IBD.  

Het bouwen van ideeën is een andere belangrijke kernwaarde. De medewerkers van het IBD zijn creatief en 
flexibel en denken - van de ideeënfase tot de uitvoering - met opdrachtgevers mee.  

In 2014 zal het IBD voor de gemeenten Dordrecht en Zwijndrecht werkzaamheden verrichten op het gebied van 
beheer, civiel en bouw. Daarnaast is het IBD ook voor externe partijen werkzaam op deze terreinen. Streven is 
om het aantal opdrachten voor derden uit te breiden.  



Medio 2013 is geconcludeerd dat het eigenaarschap van het IBD niet breder gedeeld zal worden naar de vier 
overige Drechtstedengemeenten. De beide eigenaren Dordrecht en Zwijndrecht werken nu samen met de GRD 
de toekomstige positionering en profilering van het IBD uit. De geactualiseerde begroting is gebaseerd op de tot 
nu toe gebruikelijke manier van werken.  
 

 

 
 
 

 
 

 

SERVICECENTRUM DRECHTSTEDEN 
Het Servicecentrum Drechtsteden (SCD) biedt de zes Drechtstedengemeenten en de GRD, Omgevingsdienst 
ZHZ, Publieke Gezondheid & Jeugd en de Veiligheidsregio ZHZ ondersteunende producten en diensten die 
betrekking hebben op financiële, personele, facilitaire en juridische diensten, administratie, informatisering, 
automatisering, inkoop, aanbesteding en communicatie. De missie van het SCD daarbij is om een 
resultaatgerichte dienstverlener te zijn, die haar klanten ontzorgt door de ondersteunende taken zoveel mogelijk 
gestandaardiseerd uit te voeren. Het SCD is inmiddels gegroeid naar een fase waarin professionaliteit, publieke 
zakelijkheid en optimale dienstverlening door onze klanten mag worden verwacht.  
 
De opgave voor 2014 is onder meer: 
- Continue sturing en monitoring van de kwaliteit van de dienstverlening via bijvoorbeeld 

klanttevredenheidsonderzoeken en jaarlijkse audits om procesoptimalisaties te borgen. 
- Het verder ontwikkelen van de medewerkers op vakmanschap, organiseren van werkprocessen, 

samenwerken en als ondernemende ambassadeur van het SCD en de regio. 
- het uitvoeren van het Transitieplan ICT voor het realiseren van een toekomstbestendig en goed 

functionerende ICT-organisatie. 
- Het vormgeven van de integratie van de GR Drechtwerk en de GRD op de staf- en middelenfuncties. 
- Leveren van een bijdrage aan het realiseren van het besparingspotentieel in de regio, door het 

opdrachtnemerschap van een aantal regionale ontwikkeltrajecten, waaronder Inkoop Nieuwe Stijl en het 
verder uniformeren en standaardiseren van (keten)processen. 

 
 

 
 

 



 
 

 

 
GEMEENTEBELASTINGEN EN BASISINFORMATIE DRECHTSTEDEN 
De GBD is onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Vanaf juli 2008 verzorgt zij de heffing 
en inning van de belangrijkste lokale heffingen van de gemeenten Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, 
Sliedrecht en Zwijndrecht. Het gaat hierbij om een opbrengstvolume van circa € 93 miljoen per jaar. De GBD 
voert ook de Wet Waardering Onroerende Zaken uit. De directeur van de GBD is formeel heffings- en 
invorderingsambtenaar van de deelnemende gemeenten.  In 2013 is de organisatie geïntegreerd met de afdeling 
Geo-informatie en is zij tevens verantwoordelijk voor de uitvoering van wettelijke taken en gemeentelijke 
dienstverlening op dit vakgebied.  
 
Het profiel van de GBD is in eerste instantie die van een betrouwbare uitvoeringsorganisatie maar zet zich ook in 
voor productontwikkeling en opbrengstmaximalisatie. Ook als eerste adviseur voor de gemeenten op het gebied 
van  gemeentebelastingen en geo-informatie meet de GBD zich met hoge kwaliteit.  

 

Een deel van de opgave voor 2014 is in de vorm van ‘prestaties’ in de volgende tabel weergegeven. 
 

 

 

 
 

  
 



ONDERZOEKCENTRUM DRECHTSTEDEN 

Het Onderzoekcentrum Drechtsteden (OCD) is ‘partner voor beleid’ voor de zes gemeenten in de Drechtsteden 
en regionale organisaties. Daarnaast voert het OCD ook onderzoek uit voor andere gemeenten en non-profit 
organisaties.  
De kerntaken van het OCD zijn: 
 beleidonderzoek en -evaluatie; 
- advisering; 
- kennisoverdracht; 
- leveren –statistische- basisinformatie; 
- monitoren van ontwikkelingen en trends. 

Het gemeentelijke beleid is sterk in beweging en dat betekent ook een kanteling in de ondersteuning die men van 
het OCD vraagt. Het op een rij zetten van cijfers, monitoren van trends en presenteren van onderzoeksresultaten 
is niet meer voldoende. Gemeenten hebben behoefte aan een vertaalslag naar beleid. Ook willen gemeenten 
bewoners meer betrekken bij hun beleid. Er is een duidelijke vraag naar verdieping via kwalitatief onderzoek. En 
bij de nieuwe beleidsopgaven hebben gemeenten behoefte aan een kennismakelaar en adviseur. Het OCD speelt 
in op deze ontwikkelingen door nog meer mee te denken over de vraag van de opdrachtgever, onderzoek in een 
bredere context te plaatsen, vaker advies te koppelen aan onderzoek en als kennismakelaar te fungeren.  Met het 
bewonerspanel kan het OCD snel en gemakkelijk de mening van bewoners peilen. Via groepsgesprekken met 
bewoners, ondernemers of andere organisaties brengt het OCD verdieping aan in haar onderzoek. Dit alles 
maakt onderzoek nog beleidsrelevanter. De ambitie van het OCD is in 2014 nog meer ingezet te worden bij 
strategische vraagstukken.  

 
 

 
 
 
BUREAU DRECHTSTEDEN 
Bureau Drechtsteden (BDS) stuurt op de programmering van het regionaal beleid, vervult de staffunctie voor de 
organisatie GRD en adviseert het Drechtstedenbestuur over inhoud, besturing, organisatie en bedrijfsvoering. Het 
bureau is verantwoordelijk voor het organiseren van een effectief en efficiënt besluitvormingsproces en voor de 
sturing op het regionale strategische meerjarenprogramma. Het bureau is eerste aanspreekpunt voor regionale 
zaken en coördineert bovenregionale activiteiten. Onder het bureau vallen ook het secretariaat van de 
urgentiecommissie en de klachtencommissie woonruimteverdeling.  
 
Het regionale Meerjarenprogramma is de basis voor de beleidsagenda van Bureau Drechtsteden. Na de 
gemeenteraadsverkiezingen zal worden gewerkt aan een nieuwe beleidsprogrammering en de concretisering 
hiervan in de planning en controldocumenten. Scherpe keuzes in beleidsuitvoering en strakke sturing op 
bedrijfsvoering zijn voor het bureau de belangrijkste opgaven. Ook het initiëren en ondersteunen van verdere 
verbeteringen in het regionale bestuursmodel, als instrument voor realisatie van de inhoudelijke agenda, staat oor 
2014 op de agenda.  
 

 


