Openbare besluitenlijst
van het Drechtstedenbestuur op 4 november 2021 in vergaderkamer 1 in het
Stadskantoor in Dordrecht
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:

-

Groeiagenda Drechtsteden 2030 / Public Affairs
De heer Flach deelt mee dat de Statenfractie van het CDA Zuid-Holland een werkbezoek heeft
gebracht aan o.a. Hardinxveld-Giessendam en de Spoorzone.
De voorzitter blikt terug op de bijeenkomst in september jl. in Den Haag met Tweede Kamerleden en
afgevaardigden uit de Drechtsteden. De opkomst was wat laag, hoewel dit deels te verklaren was.
Intrekken Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning
Drechtsteden
Voorstel:
Intrekken van het Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning Drechtsteden per 1
januari 2022.
Besluit:
Conform voorstel.
Regionale Adviesraad Drechtsteden 2022
Voorstel:
1. Kennis nemen van de gezamenlijke brief van zeven lokale adviesraden vanuit de
Drechtstedengemeenten.
2. Onderschrijven van de intentie om de Regionale Adviesraad Wmo Drechtsteden vanaf 1 januari
2022 te continueren als Regionale Adviesraad Drechtsteden, die zich in eerste instantie richt op
het adviseren over Wmo-maatwerkvoorzieningen, maar daarnaast zal onderzoeken hoe deze
raad zich kan doorontwikkelen naar een brede adviesraad sociaal domein en hoe hier vorm en
inhoud aan gegeven kan worden.
3. Instemmen met bijgevoegde brief aan de zeven adviesraden, in reactie op hun verzoek.
4. Instemmen met bijgevoegde brief aan het ONS-D inzake de brief van de adviesraden.
Besluit:
Conform voorstel.
De heer Pieter Paans vraagt of het Drechtstedenbestuur in kan stemmen met een extra subsidie van
€ 10.000,- uit de reguliere budgetten van de SDD voor het onderzoek van de Regionale Wmoadviesraad om zich door te ontwikkelen naar een brede Regionale Adviesraad.
Het Drechtstedenbestuur stemt hier mee in.
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(Her)benoeming vice-voorzitter en leden Cliëntenraad Regio Drechtsteden
Voorstel:
Instemmen met de (her)benoeming van de vice-voorzitter en drie leden van de Cliëntenraad Regio
Drechtsteden.
Het betreft:
 herbenoeming van de vice-voorzitter, de heer E. van Ravesteijn, met terugwerkende kracht per 14
september 2021;
 herbenoeming van twee leden, mevrouw I. van den Berg (Dordrecht) en de heer A. Willemstein
(Hendrik-Ido-Ambacht), met terugwerkende kracht per 14 september 2021;
 benoeming van mevrouw S. Chai (Papendrecht) als nieuw lid van de cliëntenraad, met
terugwerkende kracht per 1 januari 2021.
Besluit:
Conform voorstel.
Verplichte Schuldhulpverlening
Voorstel:
Informeren van de Drechtraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief over het starten met verplichte
schuldhulpverlening vanaf 1 januari 2022.
Besluit:
Conform voorstel met inachtneming van een tekstuele wijziging in de brief. Ook zal een persbericht
uitgaan.
2e bestuursrapportage 2021 GR Drechtsteden
Voorstel:
De Drechtraad voor te stellen om:
Vaststellen van de 2e bestuursrapportage 2021.
Vaststellen van de voorgestelde begrotingswijzigingen.
Vaststellen van de voorgestelde gemeentelijke bijdragen.
Besluit:
Dit agendapunt wordt aangehouden.
De heer Flach deelt mee dat de 2e Burap uitgebreid is besproken in het PFO Middelen op 2 november
jl. en advies aan het Drechtstedenbestuur heeft uitgebracht.
Voor ICT is er sprake van een teruggave van 291.000 euro. De heer Pieter Paans wijst op het risico
dat ICT op een ander moment juist overschrijding kan kennen.
De in het advies genoemde punten worden nader uitgezocht. De aanpaste versie van de 2e Burap
wordt besproken in een nog te plannen extra PFO Middelen en daarna doorgeleid naar de Drechtraad
op 7 december 2021.
Frauderisicoanalyse 2021
Voorstel:
Vaststellen van de frauderisicoanalyse 2021 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD).
Besluit:
Conform voorstel.
Management letter 2021
Voorstel:
1. Kennis nemen van de management letter 2021 .
2. Vaststellen van de reactie van het Drechtstedenbestuur op de management letter 2021.
Besluit:
Conform voorstel.
Kapitaalstorting Innovation Quarter
Voorstel:
1. Akkoord gaan met het aandeelhoudersbesluit en met de stemovereenkomst.
2. Akkoord gaan met de brief aan de Provincie Zuid Holland.
3. Portefeuillehouder Burggraaf mandateren voor het ondertekenen van de overeenkomsten.
De ondertekening van de overeenkomsten is op 26 november 2021 tijdens de Algemene
vergadering van aandeelhouders. Portefeuillehouder Burggraaf is daarin de vertegenwoordiger
van de Drechtsteden.
Besluit:
Conform voorstel.
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Voortgang ICT Verandert
Voorstel:
De Drechtraad door middel van bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren over de voortgang van
'ICT Verandert'.
Besluit:
Conform voorstel met inachtneming van een tekstuele wijziging in de brief.
Intrekking regelingen
Voorstel:
De Drechtraad voor te stellen om:
Het bij dit voorstel gevoegde "Intrekkingsbesluit regelingen Drechtraad" vast te stellen.
Besluit:
Conform voorstel.
Overeenkomsten SCD-dienstverlening aan DG&J en OZHZ
Voorstel:
Kennisnemen van het aangaan van de overeenkomsten met de dienst Gezondheid & Jeugd en de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid ten aanzien van de dienstverlening van het Servicecentrum
Drechtsteden voor de periode van 2022 tot 2026.
Besluit:
Conform voorstel.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Drechtstedenbestuur op 13 december 2021.
de secretaris,

de voorzitter,

N. van Mourik, MPA

mr. A.W. Kolff
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