Openbare besluitenlijst
van het Drechtstedenbestuur op 12 mei 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 N. van Mourik, 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 na deze vergadering het 2-maandelijks overleg met de bestuurlijke
trekkers van de Groeiagenda plaatsvindt. In dit overleg wordt onder andere gesproken over de
continuïteit van de huidige plannen na de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 en over het
Afzenderschap Drechtsteden.
Public Affairs
De heer Flach meldt dat de digitale werkbezoeken in de coronaperiode gewoon doorlopen.
Onlangs heeft PvdA Tweede Kamerlid de heer Henk Nijboer een kort digitaal werkbezoek aan de
Drechtsteden gebracht waar onder andere is gesproken over de Spoorzone, vervoer van gevaarlijke
stoffen door binnenstedelijk gebied, de Groeiagenda en de ambitie om 25.000 extra woningen te
bouwen. De heer Nijboer is uitgenodigd om, zodra het weer mogelijk is, fysiek een bezoek aan de
Drechtsteden te brengen.
Actualisatie Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning
Drechtsteden
Voorstel:
De Drechtraad voor te stellen om:
Vaststelling van de gewijzigde Verordening maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning
Drechtsteden met ingang van 1 januari 2022, onder intrekking van de voorgaande versie van deze
verordening, zoals vastgesteld op 1 december 2020.
Besluit:
Conform voorstel.
Wijziging Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Drechtsteden
Voorstel:
Vaststellen van de gewijzigde Beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)
Drechtsteden met terugwerkende kracht per 1 januari 2021, onder intrekking van de voorgaande
versie van deze beleidsregels, zoals vastgesteld op 4 maart 2021.
Besluit:
Conform voorstel.
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Uitvoeringsplan SUWI
Voorstel:
Kennisnemen van het Uitvoeringsplan SUWI.
Besluit:
Conform voorstel.
Primaire 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.
Besluit:
Conform voorstel.
Concerntaken GR Sociaal
Voorstel:
Instemmen met het bij de GR Sociaal opnemen van 5,5 fte voor concerntaken over te hevelen van
Bureau Drechtsteden en de Regiogriffie (verder BDS&RG) inclusief dekking. Het betreft hier taken die
nu bij BDS&RG belegd zijn ten behoeve van de GR-D en die straks bij en door de GR Sociaal
uitgevoerd moeten worden, vanwege de voorgenomen structuurwijziging in de GR Drechtsteden.
In de extra DSB vergadering van 22 april 2021 is dit voorstel reeds mondeling aangekondigd en aan
bod gekomen. Dit voorstel betreft de formele uitwerking.
Besluit:
Conform voorstel.
Bevoegdhedenovereenkomst Bijzonder Overleg Transitie
Voorstel:
1. Instemmen met het voorstel:
De Portefeuillehouder P&O in het Drechtstedenbestuur te machtigen om namens het
Drechtstedenbestuur de inhoudelijke kaders vast te stellen voor het overleg in het BLOT, als
bedoeld in artikel 4, eerste lid van de Bevoegdhedenovereenkomst Bijzonder Overleg Transitie.
2. Instemmen met het voorstel:
De Drechtstedensecretaris te machtigen om namens de werkgever het overleg te voeren in het
BLOT, als bedoeld in artikel 2 van de Bevoegdhedenovereenkomst Bijzonder Overleg Transitie.
Besluit:
Het Drechtstedenbestuur bespreekt het voorstel. Besloten wordt aan de 2 bestaande beslispunten een
3e beslispunt toe te voegen met betrekking tot de kaders waarover in de collegebijeenkomst transitie
van 11 mei jl. is gesproken.
Raadsbeantwoordingsbrief TONK-regeling
Voorstel:
Bekrachtigen van het eerdere besluit via mandaat aan de portefeuillehouder om:
 de raadsbeantwoordingsbrief vast te stellen ter beantwoording van de vragen van T@B uit
Hardinxveld-Giessendam inzake de TONK-regeling.
Besluit:
Conform voorstel.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Drechtstedenbestuur op 7 juni 2021.
de secretaris,
de voorzitter,

N. van Mourik, MPA

mr. A.W. Kolff
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