Openbare besluitenlijst
van het Drechtstedenbestuur op 5 november 2020 via MS Teams
Aanwezig:

Afwezig:

de heer A.W. Kolff, voorzitter
de heer P.J. Verheij
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
-

Afzenderschap ruimtelijk-economische onderwerpen Drechtsteden
Voorstel:
1. Onderschrijven dat het goed is, als logische afronding van de trajecten Deetman en
Berenschot en als punt in de tijd waarop de Drechtsteden een doorstart maken, een
aparte afzender (naam, uiterlijk, propositie) voor de ruimtelijk-economische onderwerpen in de
regio Drechtsteden te ontwikkelen, los van de organisatienaam GRD.
2. Onderschrijven dat de term 'Drechtsteden' daarbinnen behouden blijft.
3. Onderschrijven van het voorstel om het PFO Middelen in december te verzoeken hiervoor, lokaal
middelen vrij te maken en deze via een aanvullende inwonerbijdrage op te halen.
Besluit:
Conform voorstel met uitzondering van beslispunt 3. Het Drechtstedenbestuur besluit niet het
werkbudget van € 100.000 in de 1e Burap 2021 te verwerken, maar dit bedrag 'op te halen' bij de 7
gemeenten.
Wijziging Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden
Voorstel:
Vaststellen van het gewijzigde Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning
Drechtsteden per 1 december 2020, onder intrekking van de voorgaande versie van het Besluit,
vastgesteld op 5 december 2019. De aanpassing van het Besluit vloeit rechtstreeks voort uit het
Drechtraadbesluit van 7 juli 2020 en betreft concreet het intrekken van lid 1 tot en met 4 uit artikel 3.1
van het Besluit, te weten:
Artikel 3.1 Kostprijs
1. De kostprijs van individuele begeleiding bij verstrekking in natura is € 0,00.
2. De kostprijs van individuele begeleiding bij verstrekking van een persoonsgebonden budget
is € 0,00.
3. De kostprijs van dagbesteding, inclusief het geïndiceerde vervoer, bij verstrekking in natura
is € 0,00.
4. De kostprijs van dagbesteding, inclusief het geïndiceerde vervoer, bij verstrekking van een
persoonsgebonden budget is € 0,00.
Besluit:
Conform voorstel.
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2e bestuursrapportage 2020 GRD
Voorstel:
De Drechtraad voor te stellen om:
1. Vaststellen van de 2e bestuursrapportage 2020.
2. Vaststellen van de voorgestelde begrotingswijzigingen.
3. Vaststellen van de voorgestelde gemeentelijke bijdragen.
Besluit:
Conform voorstel met inachtneming van een tekstuele aanvulling, zoals in de vergadering besproken.
Management letter 2020
Voorstel:
1. Kennis nemen van de management letter 2020.
2. Vaststellen van de reactie van het Drechtstedenbestuur op de management letter 2020.
Besluit:
Conform voorstel.
Regeling Flexibel Werken
Voorstel:
Vaststellen van de Regeling Flexibel Werken en de Checklist Structureel Thuiswerken.
Besluit:
Conform voorstel.
Raadsinformatiebrief overheveling ruimtelijk economische taken
Voorstel:
De Drechtraad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief informeren over de
overheveling van de ruimtelijk economische taken.
Besluit:
Conform voorstel.
Raadsinformatiebrief Toekomst regionale samenwerking
Voorstel:
In te stemmen met de raadsinformatiebrief inzake de Toekomst regionale samenwerking.
Besluit:
Conform voorstel.
Nieuwsbericht: Gebruik van berichtenapps (o.a. Whatsapp)
Voorstel:
Kennisnemen van de maatregelen.
Besluit:
Conform voorstel.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Drechtstedenbestuur op 3 december 2020.
de secretaris,

de voorzitter,

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

mr. A.W. Kolff
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