Openbare besluitenlijst
van het Drechtstedenbestuur op 8 oktober 2020 via MS Teams
Aanwezig:

de heer A.W. Kolff, voorzitter
de heer J.G.A. Paans
de heer P.J. Heijkoop
mevrouw G.K.C. Baggerman
de heer A.J. Flach
de heer P.L. Paans
de heer T.A. Spek
de heer J. Huizinga
de heer C.H.W.M. Post, secretaris
de heer J.J.T. Schep
mevrouw B.W. Weller-Wijnhof

Afwezig:

de heer P.J. Verheij

Groeiagenda Drechtsteden 2030
De heer Flach deelt mee dat de situatie rondom corona de economie raakt. Samen met de heer
Burggraaf heeft hij gesprekken gevoerd met winkeleigenaren.
Voorts koppelt de heer Flach terug uit de vergaderingen van het Economic Development Board (EDB)
en Werkgevers Drechtsteden (WD).
Public Affairs
De heer Flach meldt dat de hoofdingenieur-directeur West-Nederland Zuid van Rijkswaterstaat, de
heer Arjan Driesprong, op 4 september a.s. een werkbezoek heeft gebracht.
Voorts deelt de heer Flach mee dat de werkbezoeken van de Statencommissie Bestuur, Maatschappij
en Middelen en de Statenfractie CDA zijn afgezegd.
De heer Spek deelt mee dat op 9 oktober a.s. in petit comité de ondertekening van het contract met de
Waterbus met gedeputeerde mevrouw Baljeu plaatsvindt.
Huisvesting GRD
Voorstel:
1. Kennis nemen van de opdracht aan TwynstraGudde over het grootschalig thuiswerken.
2. Akkoord gaan met het huisvesten van GRD-onderdelen in het Huis van Stad en Regio, en
daar 7.000 m2 gaan huren van de gemeente Dordrecht.
3. Vaststellen van de samenwerkingsovereenkomst voor het Huis van Stad en Regio.
4. Akkoord gaan met de verlenging van de huurcontracten met de gemeente Dordrecht voor de
panden Hellingen en Dienstengebouw.
5. Kennis nemen van de verdere stand van zaken.
6. Vaststellen van de Raadsinformatiebrief.
Besluit:
Het Drechtstedenbestuur besluit conform voorstel met inachtneming van nadere duiding van een
aantal aandachtspunten.

Pagina 1 van Openbare besluitenlijst DSB 8 oktober 2020

Aanpassing beleidsregels Participatiewet in verband met bezuinigingsmaatregelen
Voorstel:
1. Vaststellen van de aangepaste Beleidsregels Participatiewet Drechtsteden met ingang van 1
november 2020, onder intrekking van de voorgaande versie van deze beleidsregels.
De aanpassingen vloeien rechtstreeks voort uit het Drechtraadbesluit van 7 juli 2020 en betreffen
concreet:
a. Het baanbonusbedrag verlagen
1. Artikel 10 lid 4 van de Beleidsregels Participatiewet Drechtsteden komt als volgt te luiden:
De baanbonus bedraagt € 1500,- bij een arbeidsovereenkomst van 6 maanden, en € 3000,bij een arbeidsovereenkomst van 12 maanden.
Oude tekst: De baanbonus bedraagt € 2000,- bij een arbeidsovereenkomst van 6
maanden, en € 4000,- bij een arbeidsovereenkomst van 12 maanden.
2. Artikel 10 lid 5 van de Beleidsregels Participatiewet Drechtsteden komt als volgt te luiden:
Er moet sprake zijn van een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden bij een baanbonus
van € 1500,-. Er moet een arbeidsovereenkomst van minimaal 12 maanden zijn voor een
baanbonus van € 3000,-. De werknemer moet op basis van de arbeidsovereenkomst
uitkeringsonafhankelijk worden. Dit wordt bepaald door het DSB.
In plaats van: Er moet sprake zijn van een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden bij een
baanbonus van € 2000,-. Er moet een arbeidsovereenkomst van minimaal 12 maanden zijn voor
een baanbonus van € 4000,-. De werknemer moet op basis van de arbeidsovereenkomst
uitkeringsonafhankelijk worden. Dit wordt bepaald door het DSB.
b. Een tweede baanbonus onmogelijk maken
1. Artikel 10 lid 10 van de Beleidsregels Participatiewet Drechtsteden komt als volgt te luiden:
Een werkgever kan per belanghebbende één keer een baanbonus ontvangen.
In plaats van: Een werkgever kan per belanghebbende maximaal € 4000,- aan baanbonus
ontvangen. Dit kan in de vorm van één bonus van € 4000,- bij een arbeidsovereenkomst van 12
maanden of in de vorm van twee bonussen van € 2000,- bij twee arbeidsovereenkomsten van 6
maanden.
Besluit:
Conform voorstel met inachtneming van het advies van het PFO Sociaal.
Verschuiving ruimtelijk economische taken vanuit de GRD naar de gemeente
Dordrecht
Voorstel:
1. Akkoord gaan met de overheveling van resterende ruimtelijk economische taken van de GRD
naar de gemeente Dordrecht, waarbij het volgende wordt voorgesteld:
1. De overheveling van de organisatie en middelen van het Regionale Platform
Verkeerveiligheid gaat per 1 januari 2022;
2. De overheveling van taken en middelen van de Walstroomvoorziening gaat per
1 januari 2021;
3. De overheveling van het afdragen van de bijdrage aan de
Waterbusexploitatie gaat per 1 januari 2021.
2. Akkoord gaan dat de praktische uitwerking verder ambtelijk wordt afgestemd tussen GRD
en de gemeente Dordrecht.
Besluit:
Conform voorstel met inachtneming van het advies van het PFO Middelen.
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Overhead
Voorstel:
Vaststellen van de raadsinformatiebrief.
Besluit:
Conform voorstel.
Vaststellen strategisch informatiebeveiligingsbeleid 2020
Voorstel:
Vaststellen van het "Strategisch Informatiebeveiligingsbeleid Drechtsteden 2020-2024".
Besluit:
Conform voorstel.
Privacy Beleid Drechtsteden v3.0
Voorstel:
Vaststelling van het Privacybeleid Drechtsteden versie 3.0 en dit beleid van toepassing verklaren
op de GRD, onder intrekking van het vigerende Privacy Beleid Drechtsteden 2018.
Besluit:
Conform voorstel met inachtneming van het advies van het PFO Middelen.
ICT verstoring 9 juli 2020
Voorstel:
Kennisnemen van de rapportage.
Besluit:
Conform voorstel.
Vergaderschema Drechtstedenbestuur 2021
Voorstel:
Vaststellen van het concept-vergaderschema Drechtstedenbestuur 2021.
Besluit:
Conform voorstel.
Het Drechtstedenbestuur stemt ermee in dat bij afwezigheid van de heer Heijkoop de heer Burggraaf
hem in de vergadering vervangt.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Drechtstedenbestuur op 5 november 2020.
de secretaris,

de voorzitter,

drs. C.H.W.M. Post Mcm

mr. A.W. Kolff
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