Openbare besluitenlijst
van het Drechtstedenbestuur op 8 april 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 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 P.L. Paans

Groeiagenda Drechtsteden 2030 en Public Affairs
De heer Flach meldt dat er onlangs digitale werkbezoeken aan de Drechtsteden zijn gebracht door de
directeur-generaal Bedrijfsleven en Innovatie en de directeur-generaal Energie, Telecom en
Mededinging. Zij toonden veel interesse voor ons gebied en de aanpak van de opgaven. Ook zijn er
contacten met nieuwgekozen (en aspirant-)Tweede Kamerleden om kennis te maken met onze regio.
Tevens meldt de heer Flach dat er dinsdag 6 april jl. een goed bezochte digitale informatieavond heeft
plaatsgevonden over de pijler Werken en Economie van de Groeiagenda. Met name de partners van
deze pijler van de Groeiagenda, te weten de Werkgevers Drechtsteden, de Economic Development
Board, Deal Drechtcities, de ROM-D en Innovation Quarter deden het woord en dat is goed
ontvangen.
De voorzitter meldt dat hij goede reacties heeft ontvangen op zijn welkomstfilmpje aan de Tweede
Kamerleden. Tevens roept hij op om per Kamerfractie te bezien welke Kamerleden de nieuwe
ambassadeurs voor de Drechtsteden kunnen worden.
Jaarstukken 2020 GR Drechtsteden
Voorstel:
De Drechtraad voor te stellen om:
1. Kennisnemen van het accountantsverslag (nog niet beschikbaar).
2. Kennisnemen van de reactie van het Drechtstedenbestuur op het accountantsverslag (nog niet
beschikbaar).
3. Vaststellen van de concept-jaarstukken 2020 GRD.
4. Vaststellen van de voorgestelde gemeentelijke bijdragen 2020.
Besluit:
Conform voorstel met inachtneming van het advies van het PFO Middelen.
Begroting 2022
Voorstel:
De Drechtraad voor te stellen om:
1. Akkoord gaan met het actualiseren van de verdeelsleutels voor de gemeentelijke bijdragen
voor Participatie en WMO 2015.
2. Vaststellen van de primaire begroting 2022.
3. Vaststellen van de gemeentelijke bijdragen voor 2022.
4. Kennisnemen van de meerjarenraming 2023 tot en met 2025.
5. Beschikbaar stellen van een krediet van € 250.000 voor reguliere ICT-investeringen van de
Sociale Dienst Drechtsteden.
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Besluit:
De heer Verheij deelt mee dat deze begroting een doorvertaling is van de uitgangspunten zoals
deze vastgesteld zijn in het Drechtstedenbestuur van 4 februari jl. Een aantal zaken moet nog
tegen het licht worden gehouden. Tevens wordt er, naast het advies van het RCO, ook een
inhoudelijk advies gevraagd aan het Netwerk MT Sociaal. Daarnaast zijn er uitgangspunten
waarop gereflecteerd moet worden. Naar aanleiding van het besprokene in het PFO Integraal van
6 april jl. wordt komende week een notitie opgesteld. Een en ander wordt geagendeerd voor een
extra PFO Integraal Sociaal en Middelen en een extra DSB. Daarna worden de definitieve stukken
verzonden naar de gemeenten voor de zienswijze procedure. De gemeenten ontvangen
binnenkort een brief waarin wordt uitgelegd dat zij de begroting uiterlijk 1 mei a.s. ontvangen in
plaats van 15 april a.s.
ICT Verandert Reorganisatieplan I-organisatie SCD
Voorstel:
1. Kennisnemen van de inhoud van deze notitie met betrekking tot het ICT Verandert
reorganisatieplan I-organisatie SCD.
2. Vaststellen van het reorganisatieplan I-organisatie SCD.
Besluit:
Conform voorstel.
Het Drechtstedenbestuur spreekt zijn complimenten uit voor de uitstekende ondersteuning van de
medewerkers van het SCD op het gehele 'ICT Verandert' traject.
Benoeming leden plaatsingscommissie Reorganisatie ICT verandert
Voorstel:
Instemmen met de benoeming van de leden van plaatsingscommissie voor de reorganisatie ICTverandert.
Besluit:
Conform voorstel.
Beëindiging contract tussen Servicecentrum Drechtsteden (GRD) en de RAV ZHZ
Voorstel:
Kennisnemen van de beëindiging van het contract tussen Servicecentrum Drechtsteden (GRD) en de
RAV ZHZ.
Besluit:
Conform voorstel.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Drechtstedenbestuur op 12 mei 2021.
de secretaris,

de voorzitter,

N. van Mourik, MPA

mr. A.W. Kolff
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