Openbare besluitenlijst
van het Drechtstedenbestuur op 4 maart 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 meldt dat na deze vergadering een overleg met de trekkers van de Groeiagenda
plaatsvindt. In de raden worden momenteel besluiten genomen over het beschikbaar stellen van de
budgetten.
Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten Drechtsteden
Voorstel:
Vaststellen van de beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten Drechtsteden met
terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.
Besluit:
Conform voorstel met inachtneming van het advies van het PFO Sociaal van 2 maart jl.
ICT Verandert Reorganisatieplan I-organisatie SCD
Voorstel:
1. Kennis te nemen 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:
Omdat de behandeling van het voorstel 'Financiële effecten ICT Verandert' doorgeschoven is naar de
extra geplande Drechtraad op 6 april a.s., wordt dit voorstel opnieuw geagendeerd voor het
Drechtstedenbestuur op 8 april a.s.
Functionaris gegevensbescherming
Voorstel:
1. Kennisnemen van de conclusies en aanbevelingen van bureau ICTRecht.
2. Kennisnemen van de jaarrapportage Privacy & Gegevensbescherming juli 2020
Servicecentrum Drechtsteden.
3. Akkoord gaan met het uitbreiden van de formatie van functionaris gegevensbescherming met 0,8
fte.
4. Akkoord gaan met het verwerken van de financiële consequenties van € 80.000 via de 1 e burap
2021 en de primaire begroting 2022.
Besluit:
Conform voorstel met inachtneming van het advies van het PFO Middelen van 2 maart jl.
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Bestuursopdracht Transitie GRD-Servicegemeente Dordrecht
Voorstel:
1. Vaststellen van de Bestuursopdracht Transitie Servicegemeente.
2. Ten aanzien van de Uitgangspuntennotitie Toekomstige Samenwerking in de Drechtsteden:
- instemming met de uitgangspunten die betrekking hebben op de gedeelde
verantwoordelijkheden van het DSB en het college van Dordrecht in het lopende jaar;
- instemming met de uitgangspunten die betrekking hebben op de invulling van het
werkgeverschap van het DSB in het lopende jaar;
- instemming met het uitgangspunt dat de SDD zich committeert om voor een periode van
vier jaar het huidige niveau van dienstverlening bij de service-gemeente af te nemen;
- onderschrijven van de overige uitgangspunten, voor zover dit het Drechtstedenbestuur
betreft;
- kennisnemen van de collegebrief van Dordrecht van 23 februari 2021, waarin onder meer
een nadere duiding wordt gegeven van de uitgangspuntennotitie, de samenwerking in het
transitieproces en de te lopen route.
Besluit:
Het Drechtstedenbestuur bekrachtigt de beslispunten in het voorstel met bijlagen dat na de
behandeling in het extra DSB op 11 februari jl. op een aantal punten is aangepast.
Raadsbeantwoordingsbrief zorgaanbieders en criminaliteit
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 criminaliteit in de zorg.
Besluit:
Conform voorstel.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het Drechtstedenbestuur op 8 april 2021.
de secretaris,

de voorzitter,

N. van Mourik, MPA

mr. A.W. Kolff
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