Openbare besluitenlijst
van het Drechtstedenbestuur op 4 februari 2021 via MS Teams
Aanwezig:

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 M. Wilke, secretaris a.i.
de heer J.J.T. Schep
mevrouw B.W. Weller-Wijnhof

Afwezig:

-

Groeiagenda Drechtsteden 2030
De heer Flach deelt mee dat er op 2 februari jl. een prima georganiseerde digitale
raadsinformatieavond over de Groeiagenda heeft plaatsgevonden waar veel raadsleden zich bij
hadden aangesloten.
Public Affairs
Voor wat betreft de werkbezoeken verlopen deze momenteel uitsluitend digitaal.
Inkoop leerroutes Wet inburgering
Voorstel:
Instemmen met de inkoopstrategie Regionale inkoop leerroutes inburgering, ten behoeve van de
Drechtstedengemeenten (Alblasserdam, Dordrecht, HardinxveldGiessendam, Hendrik-Ido-Ambacht,
Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht) en de uitvoering van de gezamenlijke, regionale aanbesteding
van de leerroutes inburgering, inclusief KNM, binnen de kaders van deze inkoopstrategie.
Besluit:
Conform voorstel.
Regionaal Beleidsplan Schuldhulpverlening 2021-2024
Voorstel:
De Drechtraad voor te stellen om:
Vaststellen van het Beleidsplan Schuldhulpverlening Drechtsteden 2021-2024 met terugwerkende
kracht per 1 januari 2021, onder intrekking van het huidige Regionaal Beleidsplan Schuldhulpverlening
Drechtsteden 2016-2020.
Besluit:
Conform voorstel.
Uitgangspunten Primaire begroting 2022-2025 Sociale Dienst Drechtsteden
Voorstel:
Instemmen met de beleids- en ramingsuitgangspunten voor de begroting 2022-2025 van de
GRD/SDD.
Besluit:
Conform voorstel.
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Reactie op vervolgvragen SP n.a.v. Monitor
Voorstel:
Vaststellen van bijgevoegde schriftelijke reactie ter beantwoording van de vervolgvragen van de heer
Portier namens SP Dordrecht naar aanleiding van de eerdere raadsbeantwoordingsbrief van 26
november 2020 over een uitzending van het programma De Monitor.
Besluit:
Conform voorstel.
Financiële effecten ICT Verandert
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de inhoud van deze notitie met betrekking tot de Transitie en financiële
effecten van ICT Verandert.
2. Instemmen met het structurele voordeel dat daarmee op termijn ontstaat.
3. Instemmen met de hoogte van de transitie en projectkosten.
4. Instemmen met de hoogte van de ingeschatte frictiekosten.
5. in te stemmen met het opgenomen dekkingsvoorstel voor de benodigde middelen boven begroting
SCD als gevolg van tijdelijke kosten gedurende de Transitie en frictiekosten.
6. Instemmen met de wijziging van de begroting SCD-ICT in lijn met het opgenomen
dekkingsvoorstel.
7. Instemmen met het bijgevoegde jaarplan ICT Verandert 2021.
Besluit:
Conform voorstel met inachtneming van het advies van het PFO Middelen van 2 februari jl. Tevens
wordt besloten een Raadinformatiebrief op te stellen om zowel de gemeenten als de raadsleden goed
te informeren over de financiële effecten van dit voorstel (aangezien er geen tijd is voor een formele
zienswijzeprocedure). De voorliggende stukken worden aangepast en geagendeerd voor de digitale
extra informatiebijeenkomst op 23 februari a.s. ter voorbereiding op de digitale carrousel Bestuur &
Middelen en de Drechtraad op 2 maart a.s.
Evaluatie kostenverdeelsleutel SDD
Voorstel:
1. Kennis te nemen van de evaluatie van de kostenverdeelsleutel SDD.
2. In te stemmen met de set van beoordelingscriteria (zie hoofdstuk 5): uitlegbaar, transparant,
eenvoudig, toekomstbestendig, stabiel, faciliteren van maatwerk en faciliteren van integraliteit.
3. In te stemmen met de aanbevelingen 1 t/m 8 en de uitvoering daarvan te beleggen bij
a) SDD: aanbeveling 1 en 7;
b) Projectgroep kostenverdeelsleutel: aanbeveling 2 t/m 6 en 8.
Besluit:
Conform voorstel met inachtneming van het advies van het PFO Integraal Sociaal en Middelen van 2
februari jl. Aan de bestaande beslispunten worden 2 beslispunten toegevoegd:
- de passage over het relatieve belang van de indicatoren en de bijbehorende figuur te verwijderen
(evaluatie versie 0.9.1, pagina 19/20);
- de extern adviseur gezamenlijk met het RCO de operationalisering van aanbeveling 7 uit te laten
werken.
Thuiswerken
Voorstel:
1. Kennisnemen van het rapport "Impact van structureel thuiswerken" van TwynstraGudde
2. Het principebesluit nemen te komen tot een verruiming van de mogelijkheden voor structureel,
grootschalig thuiswerken
3. Uitgaan van een situatie waarbij medewerkers gemiddeld 50% van de werktijd op kantoor werken
en 50% van de werktijd thuiswerken
4. Laten nagaan wat het grootschalig thuiswerken betekent voor de toekomstige huisvesting in Huis
van Stad en Regio.
5. Via MT Drechtsteden opdracht geven aan elke GRD-dochter om een uitwerking te geven van het
thuiswerken, passend bij de dienstverlening en bedrijfsvoering
6. Via MT Drechtsteden opdracht geven aan het Servicecentrum te komen met voorstellen voor de
noodzakelijke regelgeving en faciliteiten
7. Opdracht geven voor het in kaart brengen van de voorkeur van medewerkers
8. Opdracht geven voor afstemming met de gemeente Dordrecht
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Besluit:
Conform voorstel met inachtneming van het aangepaste advies van het PFO Middelen van 2 februari
jl. om actief met de gemeenten op te trekken en te kijken naar de gevolgen voor hen.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Drechtstedenbestuur op 4 maart 2021.
de secretaris,

de voorzitter,

N. van Mourik, MPA

mr. A.W. Kolff
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