Openbare besluitenlijst
van het Drechtstedenbestuur op 3 december 2020 via MS Teams
Aanwezig:

Tevens
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
de heer R. Goijarts (bij agendapunt Presentatie 'ICT Verandert')
de heer J.R.A. Mons (bij agendapunt Presentatie 'ICT Verandert')
-

Presentatie 'ICT Verandert'
De heren Ruud Goijarts, interim-directeur SCD en Ronald Mons, CIO Drechtsteden praten het
Drechtstedenbestuur bij over de voortgang van het programma 'ICT Verandert', het financieel
perspectief, de project- en transitiekosten en het besluitvormingsproces.
Regiosecretaris Post merkt op dat besluitvorming in 2021 plaatsvindt maar de effecten veelal
neerslaan in 2022.Vanwege de transitie van een aantal GRD-dochters naar Dordrecht wordt ook
Dordrecht betrokken bij het besluitvormingsproces in het Drechtstedenbestuur en de Drechtraad.
Groeiagenda Drechtsteden 2030
De heer Flach deelt mee dat in de diverse Bestuurlijke Werkgroepen de opgavebladen voor 2021
worden besproken. Ook wordt er met kaarten gewerkt waarop de ambities van de Groeiagenda
worden uitgetekend en uitgewerkt. Deze kaarten geven inzicht in de ruimtelijke consequenties van de
ambities en welke keuzes hierin gemaakt kunnen worden om zo de beschikbare ruimte zo slim
mogelijk te benutten.
Public Affairs
Met betrekking tot de uitvoering van de Regio Deal meldt de heer Flach dat er goede contacten zijn
met het Rijk. Op dit moment zijn er geen werkbezoeken gepland. Wel wordt er aan een plan gewerkt
om Kamerleden na de Tweede Kamerverkiezingen (opnieuw) kennis te laten maken met het gebied.
De voorzitter meldt dat Karin van den Berg in de commissie in Dordrecht een presentatie heeft
gegeven over lobby. Afgesproken wordt deze presentatie via de gemeentesecretarissen te
verspreiden en de oproep te doen om Karin van den Berg in eigen raad uit te nodigen.
Bestuursopdracht transitie GRD-dochters naar gemeente Dordrecht
De bestuursopdracht kan worden gegeven op het moment dat alle gemeenteraden een besluit
hebben genomen op het principebesluit van de zeven colleges. Naar verwachting is dat begin
februari 2021. Om een gedegen bestuurlijk proces te lopen wordt besloten medio februari 2021 een
extra vergadering van het Drechtstedenbestuur te plannen om de bestuursopdrachten te bespreken.
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Invulling taakstelling
Voorstel:
Kennis nemen van de invulling van de taakstelling
Besluit:
Conform voorstel.
De heer Verheij licht toe dat de Drechtraad op 1 december jl. het in de 2e bestuursrapportage 2020
GR Drechtsteden opgenomen voorstel voor het structureel verlagen van het budget voor
inkomensondersteuning met € 0,9 mln. heeft vastgesteld. Hiermee is de resterende taakstelling van
€ 0,9 mln. ingevuld.
Voortzetting project Handhaving (LSI en Vermogen in het Buitenland)
Voorstel:
1. Instemmen met het continueren van het meerjarenplan LSI en daarmee de projecten LSI en
Vermogen in het buitenland ter afronding voort te zetten in 2021.
2. Instemmen om, vooruitlopend op goedkeuring door de Drechtraad bij het behandeling van de
Jaarrekening 2020, hiervoor het resterend budget van 2020 voor de handhavingsprojecten ad €
210.000,- over te hevelen naar 2021 en te bestemmen voor voornoemde voortzetting.
3. Bij de 1e Burap 2021 de financiële effecten mee te nemen in de Begroting 2021.
Besluit:
Conform voorstel.
Procesaanpak vroegsignalering
Voorstel:
Instemmen met procesaanpak vroegsignalering Drechtsteden per 1 januari 2021.
Het Drechtstedenbestuur wordt gevraagd de procesaanpak vast te stellen, vooruitlopend op het
nieuwe beleidsplan schuldhulpverlening waarin dit een plek krijgt, en waar de gemeenten in juni 2021
via de Drechtraad een beslissing over gaan nemen.
Besluit:
Conform voorstel.
Het Drechtstedenbestuur machtigt de heer David van Maanen, directeur Sociale Dienst Drechtsteden,
voor ondertekening van de voortzetting van het convenant namens de Sociale Dienst Drechtsteden.
Actualisatie beleidsregels schuldhulpverlening Drechtsteden
Voorstel:
Vaststellen van de gewijzigde beleidsregels schuldhulpverlening Drechtsteden per 1
januari 2021, onder intrekking van de voorgaande versie van deze beleidsregels (vastgesteld op 13
december 2017).
Concreet betreft de wijziging het schrappen van artikel 9 van de beleidsregels.
Besluit:
Conform voorstel.
Verordening Beslistermijn Schuldhulpverlening Drechtsteden
Voorstel:
De Drechtraad voor te stellen om:
Vaststellen van de Verordening Beslistermijn Schuldhulpverlening Drechtsteden, met terugwerkende
kracht per 1 januari 2021.
Besluit:
Conform voorstel.
Actualisatie Regeling tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Drechtsteden
Voorstel:
Vaststellen van de aangepaste Regeling tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Drechtsteden
per 1 januari 2021, onder intrekking van de voorgaande versie van de regeling (vastgesteld 5
december 2019).
Besluit:
Conform voorstel.
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Aanpassing beleidsregels op basis van de Participatiewet
Voorstel:
1. Vaststellen van de gewijzigde Beleidsregels Krediethypotheek en Pandrecht
Participatiewet Drechtsteden per 1 januari 2021 met daarin de toevoeging van 'geldlening' in
artikel 9, onder intrekking van de voorgaande versie van de regeling (5 december 2019).
2. Vaststellen van de gewijzigde Beleidsregels Participatiewet per 1 januari 2021 (onder intrekking
van de voorgaande versie van de regeling van 5 december 2019) met daarin de volgende
wijzigingen:
a. aanpassingen artikel 10 (Baanbonus) met betrekking tot de aanvraag- en declaratietermijn
en de urengrens;
b. aanpassing artikel 7a (Werkbegeleiding).
Besluit:
Conform voorstel.
Actualisatie beleidsregels minimabeleid Drechtsteden
Voorstel:
Vaststellen van de geactualiseerde Beleidsregels minimabeleid Drechtsteden per 1 januari 2021,
onder intrekking van de voorgaande versie van de beleidsregels (vastgesteld op 5 december 2019).
Besluit:
Conform voorstel.
Frauderisicoanalyse 2020 GR Drechtsteden
Voorstel:
Vaststellen van de frauderisicoanalyse 2020 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD).
Besluit:
Conform voorstel.
Raadsbeantwoordingsbrief art 39-vragen SP nav Monitor
Voorstel:
Bekrachtigen van het eerdere besluit via mandaat aan de portefeuillehouder om:
- bijgevoegde raadsbeantwoordingsbrief vast te stellen ter beantwoording van de vragen van de
heer Portier namens SP Dordrecht, naar aanleiding van de uitzending van de Monitor op 26
oktober 2020.
Besluit:
Conform voorstel.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Drechtstedenbestuur op 14 januari 2021.
de secretaris,

de voorzitter,

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

mr. A.W. Kolff
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