Openbare besluitenlijst
van het Drechtstedenbestuur op 7 juni 2021 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 N. van Mourik, secretaris a.i.
de heer J.J.T. Schep
mevrouw B.W. Weller-Wijnhof

Afwezig:

-

Opening en vaststellen concept-agenda Drechtstedenbestuur
De voorzitter opent de vergadering. De concept-agenda wordt vastgesteld.
De heer Jaap Paans is aanwezig ter vervanging van de heer Verheij. Het formele traject van
benoeming in de raad van Alblasserdam en Drechtraad wordt ingezet.
Groeiagenda Drechtsteden 2030
De heer Flach meldt dat binnenkort het monitoringsoverleg van de Groeiagenda plaatsvindt. In dit
overleg worden o.a. de behaalde resultaten besproken. Ook is onlangs een gesprek gevoerd met de
trekkers over de verdeling van het budget van 2021 binnen de verschillende domeinen.
Tevens meldt de heer Flach dat er binnenkort een bestuurlijk overleg met de Drechtsteden en de
Alblasserwaard gezamenlijk plaatsvindt met de provincie.
Public Affairs
De heer Flach deelt mee dat er contacten worden gelegd met Tweede Kamerleden. Er wordt op korte
termijn een (digitaal) kennismakingsbezoek georganiseerd voor Kamerleden en wordt er gekeken of er
een Nieuwspoortbijeenkomst georganiseerd kan worden. Ook worden, op korte termijn, de twee
nieuwe gedeputeerden van de provincie uitgenodigd voor een fysiek werkbezoek aan de regio.
Acceptatie restrisico vroegsignalering
Voorstel:
1. Te besluiten tot het accepteren van het (tijdelijk) restrisico inzake uitwisseling gegevens
vroegsignalering met Drechtstedengemeenten.
2. Te besluiten tot het accepteren van het restrisico inzake verrijking gegevens vroegsignalering met
gegevens bijstandsgerechtigden.
Besluit:
Conform voorstel. Het PFO Sociaal heeft op 1 juni jl. gevraagd na te gaan of er voor gemeenten nog
acties voortvloeien uit het accepteren van het restrisico door het Drechtstedenbestuur. In het
nagezonden memo is hierop het antwoord gegeven.
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Verlenging Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Drechtsteden
Voorstel:
Vaststellen van de gewijzigde Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Drechtsteden met terugwerkende kracht per 1 januari 2021, onder intrekking van de voorgaande
versie van deze beleidsregels, zoals vastgesteld op 12 mei 2021.
Besluit:
Conform voorstel.
1e bestuursrapportage 2021 GR Drechtsteden
Voorstel:
De Drechtraad voor te stellen om:
1. Vaststellen van de 1e bestuursrapportage 2021.
2. Vaststellen van de voorgestelde begrotingswijzigingen.
3. Vaststellen van de voorgestelde gemeentelijke bijdragen.
4. Instemmen met het beschikbaar stellen van een krediet van € 750.000 om het Dienstengebouw
geschikt te maken voor het verlengde gebruik en om te voldoen aan de wet- en regelgeving
rondom ARBO en het verplichte energielabel (zie pagina 51 van de bestuursrapportage).
Besluit:
Conform voorstel met inachtneming van het advies van het PFO Integraal Sociaal en Middelen.
Voortgang ICT Verandert
Voorstel:
De Drechtraad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren over de voortgang van
'ICT Verandert'.
Besluit:
Conform voorstel.
Beleid Gezond en Veilig Werken
Voorstel:
Vaststellen van het Beleid Gezond en Veilig Werken voor de Gemeenschappelijke Regeling
Drechtsteden.
Besluit:
Conform voorstel.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Drechtstedenbestuur op 8 juli 2021.
de secretaris,

de voorzitter,

N. van Mourik, MPA

mr. A.W. Kolff
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