Openbare besluitenlijst
van het Drechtstedenbestuur op 9 september 2021 via MS Teams
Aanwezig:

de heer A.W. Kolff, voorzitter
de heer C.W.M. Jongmans
mevrouw G.K.C. Baggerman
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:

de heer J.G.A. Paans
de heer P.J. Heijkoop
de heer A.J. Flach

Groeiagenda Drechtsteden 2030
Op dit moment zijn er geen bijzonderheden te melden.
Het Drechtstedenbestuur bespreekt de strategische collegeconferentie op 14 september a.s. Het
belooft een inspirerende bijeenkomst te worden met goede sprekers.
Public Affairs
Na een rustige zomerperiode staat binnenkort een werkbezoek aan ons gebied op de planning van 2
nieuwe gedeputeerden en een Directeur Generaal.
Actualisatie Verordening werk en inkomen Drechtsteden
Voorstel:
De Drechtraad voor te stellen om:
1. Vaststellen van de gewijzigde Verordening werk en inkomen Drechtsteden met ingang van 1
januari 2022, onder intrekking van de voorgaande versie van deze verordening, zoals vastgesteld
op 3 december 2019.
2. Aan de Verordening werk en inkomen wordt het volgende artikel toegevoegd:
Artikel 2.19 Participatieplekken
1. Het college organiseert een aanbod van participatieplekken in de gemeente waar
inwoners onder begeleiding vrijwillige additionele activiteiten uitvoeren, gericht op
participatie in de samenleving.
2. De participatieplekken zijn (onder meer) toegankelijk voor inwoners van de Drechtsteden
met een bijstandsuitkering waarvan de Sociale Dienst Drechtsteden inschat dat zij daarop
aangewezen zijn.
Besluit:
Conform voorstel.
Ondertekening Convenanten Hulpmiddelen
Voorstel:
1. Instemmen met de volgende (landelijke) convenanten:
 "Convenant maatwerkprocedure toegang hulpmiddelen"
 "Convenant meeverhuizen van individuele mobiliteitshulpmiddelen en roerende
woonvoorzieningen bij een verhuizing"
2. De directeur van de Sociale Dienst Drechtsteden machtigen om namens het
Drechtstedenbestuur de convenanten te ondertekenen.
Besluit:
Conform voorstel.
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Raadsinformatiebrief Update acties Archiefwet
Voorstel:
1. De Drechtraad door middel van de bij de stukken gevoegde raadsinformatiebrief inclusief bijlagen
informeren over de acties die zijn uitgevoerd inzake de Archiefwet.
2. Vaststellen van de reactiebrief aan Provincie Zuid-Holland-Zuid inzake de Archiefwet, en deze te
verzenden met een afschrift van de raadsinformatiebrief als bijlage.
Besluit:
Conform voorstel.
Niet schrappen pgb-tarief in verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke
ondersteuning Drechtsteden
Voorstel:
De Drechtraad voor te stellen om:
Vaststellen van een wijzigingsbesluit op de reeds voorlegde gewijzigde Verordening
maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden met ingang van 1 januari
2022.
Concreet wordt gevraagd om via het vaststellen van het wijzigingsbesluit het aparte pgb tarief
voor huishoudelijke ondersteuning (HO+) NIET te schappen in de verordening, zoals wel is
voorgesteld in het eerder in route gebrachte wijzigingsvoorstel.
Besluit:
Conform voorstel.
Herbenoeming twee leden Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden
Voorstel:
Herbenoemen van twee leden van de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden voor een periode
van vier jaar, met terugwerkende kracht vanaf 1 september 2021.
De herbenoeming betreft:
- de vertegenwoordiger vanuit de lokale adviesraad in Papendrecht, mevrouw Robart-Peters;
- de vertegenwoordiger vanuit de lokale adviesraad in Hardinxveld-Giessendam, de heer J. van
de Minkelis.
Besluit:
Conform voorstel.
Wijziging op de primaire begroting 2022 en de meerjarenraming tot en met 2025
Voorstel:
De Drechtraad voor te stellen om:
1. Akkoord gaan met het actualiseren van de primaire begroting 2022 en de meerjarenraming
t/m 2025 in verband met:
- Uitvoering participatieplekken van de Sociale Dienst Drechtsteden naar de
gemeenten
- Voortzetten projecten handhaving (LSI en vermogen in het buitenland)
- Steunmaatregelen Corona in 2022 conform beleidsagenda 2022.
2. Vaststellen van de geactualiseerde begroting 2022.
3. Vaststellen van de gemeentelijke bijdragen voor 2022.
4. Kennis nemen van de meerjarenraming 2023 tot en met 2025.
Besluit:
Conform voorstel.
Eindrapport kostenverdeelsystematiek SDD
Voorstel:
1. Kennisnemen van het eindrapport.
2. Instemmen met de geadviseerde verdeelsleutels en ingroeisystematiek.
3. Doorgeleiden naar de Drechtraad voor vaststelling.
Besluit:
Conform voorstel.
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Kapitaalstorting InnovationQuarter
Voorstel:
De Drechtraad voor te stellen om:
Akkoord gaan met een aanvullende kapitaalstorting van € 426.846 in InnovationQuarter
Besluit:
Conform voorstel.
Financiële consequentie vertrek klant Regionale Ambulance Vervoer (RAV)
Voorstel:
1. De ontstane frictiekosten worden afgebouwd in 3 jaar en op basis van de huidige
verrekensystematiek in rekening gebracht.
2. De gemeenten de mogelijkheid geven de frictiekosten in 2022 in z'n geheel te voldoen of
in 3 jaar.
Besluit:
Conform voorstel.
Benoeming leden plaatsingscommissie in het kader van de transitie naar servicegemeente
Dordrecht
Voorstel:
Instemmen met de benoeming van de leden van plaatsingscommissie voor de transitie naar
servicegemeente Dordrecht.
Besluit:
Conform voorstel.
Raadsinformatiebrief Update inkooptraject Huishoudelijke Ondersteuning
Voorstel:
Bekrachtigen van het eerdere besluit via mandaat aan de portefeuillehouder om:
- bijgevoegde raadsinformatiebrief vast te stellen om de Drechtraad te informeren over
ontwikkelingen in het inkooptraject Huishoudelijke Ondersteuning.
Besluit:
Conform voorstel.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Drechtstedenbestuur op 4 november 2021.
de secretaris,

de voorzitter,

N. van Mourik, MPA

mr. A.W. Kolff
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