Openbare besluitenlijst
van het Drechtstedenbestuur op 3 september 2020 in vergaderkamer 1 in het
Stadskantoor in Dordrecht
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 D.J. van Maanen, plv. secretaris
de heer J.J.T. Schep
mevrouw B.W. Weller-Wijnhof

Afwezig:
de heer C.H.W.M. Post, secretaris
________________________________________________________________________________
Groeiagenda Drechtsteden 2030 / Public Affairs
Het Drechtstedenbestuur blikt positief terug op de thema-avond op 1 september jl. waar de stand van
zaken over de Regio Deal gepresenteerd werd.
In het kader van werkbezoeken merkt de heer Flach op dat Tweede Kamerleden na een aantal door
de regio georganiseerde werkbezoeken steeds vaker zelf contact zoeken met de Drechtsteden om
specifieke zaken te bespreken.
Huisvesting GRD
Voorstel:
Mondelinge toelichting door de heer Huizinga.
Besluit:
De samenwerkingsovereenkomst met Dordrecht en de GRD wordt ter besluitvorming aan het
Drechtstedenbestuur op 8 oktober aanstaande voorgelegd.
Financieel kader Sociale Dienst Drechtsteden
Voorstel:
1. Vaststellen van het Financieel kader Sociale Dienst Drechtsteden.
2. Vaststellen van de Raadsinformatiebrief.
Besluit:
Conform voorstel met inachtneming van de adviezen van het PFO Middelen en PFO Sociaal.
Kostenverdeelsleutels Sociale Dienst Drechtsteden
Voorstel:
Vaststellen van de bestuursopdracht voor de nieuwe kostenverdeelsleutels voor de sociale dienst
Besluit:
Conform voorstel.
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Actualisatie Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning
Drechtsteden
Voorstel:
De Drechtraad voor te stellen om:
Vaststellen van de geactualiseerde Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke
ondersteuning Drechtsteden per 1 januari 2021.
Besluit:
Conform voorstel.
Verzuimbeleid Drechtsteden
Voorstel:
Vaststellen van het geactualiseerde Verzuimbeleid Drechtsteden-Zuid-Holland Zuid, onder intrekking
van het Ziekteverzuimbeleid Drechtsteden/ZH uit 2013.
Besluit:
Conform voorstel.
Informeren aanschaf HR-systeem
Voorstel:
Kennis nemen van de stand van zaken rondom de aanschaf van het nieuwe HR systeem.
Besluit:
Conform voorstel met inachtneming van het advies van het PFO Middelen.
Raadsbeantwoordingsbrief Dagbesteding en Individuele begeleiding
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
Van der Net namens de regiofractie VVD, over dagbesteding en individuele begeleiding.
Besluit:
Conform voorstel.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Drechtstedenbestuur op 8 oktober 2020.
de secretaris,

de voorzitter,

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

mr. A.W. Kolff
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