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Voor: Gemeenteraad Sliedrecht

Onderwerp: Oplegnotitie t.a.v. bijlage 1 – Notitie uitwerking Uitgangspuntennotitie

Datum: 7 juni 20211

In het raadsvoorstel 'Transitie service-gemeente Dordrecht bedrijfsvoering' wordt 
verwezen naar bijlage 1. Bijlage 1 is de notitie uitwerking Uitgangspuntennotitie. Hierin 
zijn door gemeente Dordrecht de uitkomsten opgenomen van de bestuurlijke 
gesprekken die de afgelopen periode door de 7 gemeenten zijn gevoerd. Belangrijke 
aspecten daarin zijn de dienstverleningsvoorwaarden, de transitiekosten inclusief 
budgetneutrale dekking en de risicoverdeling. 

Bij het aanleveren van het raadsvoorstel is aangegeven dat deze bijlage nog wordt 
nagezonden. Dat doen wij bij deze. De vertraagde aanlevering heeft te maken met een 
inconsistentie in het document waarover wij eerst opheldering wilden hebben van 
Dordrecht. Het gaat om het volgende.

In de inleiding op p.2 treft u de volgende alinea:

Op dinsdag 11 mei is in de vergadering van de gezamenlijke colleges van 
burgemeester en wethouders gesproken over het voorstel om te besluiten tot een de 
afnameperiode van 4 jaar van de dienstverlening onder voorwaarden, om de eerste 4 
jaar (2022-2026) de ontvlechtingskosten van de GRD-transitie te dekken uit de 
continuering van de bijdrage bestuur en beleid inclusief regiogriffie, en over een 
voorstel hoe om te gaan met het restant van de ontvlechtingskosten na 4 jaar en de 
additionele kosten voor de governance bij de GR-Sociaal.

Het onderstreepte deel is niet conform de gemaakte afspraken en inconsistent met 
hetgeen is opgenomen op p. 5:

Op basis van het restant van transitiekosten per 2026 ad € 2.2 mln. neemt Dordrecht 
de inspanning op zich van € 1,7 mln. Deze inspanning is voor Dordrecht taakstellend. 
Dordrecht is daarnaast bereid de ontbrekende € 0,5 mln. voor haar rekening te 
nemen. 
Dit betekent dat er ultimo 2025 geen transitiekosten meer zijn die onderling tussen de  
gemeenten verrekend moeten worden (dus na de transitieperiode van 4 jaren).

Formulering op p.5 leidend
De gemeente Dordrecht heeft erkend dat hier sprake is van een inconsistentie en 
duidelijk aangegeven dat de formulering op p.5, conform wat besproken is tussen de 7 
gemeenten, leidend is. Na de periode van 4 jaar zijn er geen ontvlechtingskosten en/of 
additionele kosten meer waarover afspraken gemaakt moeten worden. 

Bijlagen.
1. Notitie Uitwerking uitgangspuntennotitie.  
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