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Oplegnotitie 

 

Van:  College  

Voor:  Gemeenteraad Sliedrecht 

Onderwerp: Oplegnotitie overeenkomsten service-gemeente 

Datum:  22 september 2021 

 
 

In het kader van de definitieve besluitvorming over de transitie van de GR Drechtsteden naar een 

GR Sociaal en een service-gemeente voor de bedrijfsvoeringstaken heeft u van ons twee 

raadsvoorstellen ontvangen. Het eerste betreft het wijzigingsbesluit waarmee u als raad instemt 

met de nieuwe tekst voor de GR Sociaal. Met dit besluit worden ook de bedrijfsvoeringstaken uit de 

GRD gehaald en is het mogelijk deze over te hevelen naar Dordrecht als service-gemeente.  

 

Het tweede raadsvoorstel gaat in op dit spoor van de service-gemeente. Zoals daarin is toegelicht 

wordt deze transitie juridisch vormgegeven via een samenwerkingsovereenkomst en een 

afrondingsovereenkomst. Beide documenten maken als bijlage onderdeel uit van het raadsvoorstel.  

 

Stand van zaken overeenkomsten 

In deze fase is nog sprake van concept-overeenkomsten. De colleges kunnen deze pas definitief 

maken en formeel vaststellen als door alle 7 raden een positief besluit is genomen over de nieuwe 

GR-Tekst. De afgelopen weken is op grond van de eerste concept-overeenkomsten een consultatie 

geweest en hebben alle gemeenten hun reactie daarop gegeven. Daarbij zijn de overeenkomsten 

getoetst op de afgesproken uitgangspunten en door de raden meegegeven kaders en zijn op 

onderdelen aanvullingen en aanscherpingen meegegeven aan de opstellers.  

 

Afrondingsovereenkomst 

Op basis van deze consultatie is de afrondingsovereenkomst als concept gereed. Deze is reeds 

bijgevoegd bij het raadsvoorstel.  

 

Samenwerkingsovereenkomst 

Momenteel worden, op basis van de consultatie, de laatste details van de concept 

samenwerkingsovereenkomst uitgewerkt. Wij verwachten op korte termijn een concept versie te 

ontvangen die wij u kunnen nazenden als bijlage bij het raadsvoorstel. Uiteraard is voor ons 

daarbij essentieel dat u het concept tijdig hebt voor de oordeelsvormende vergadering over dit 

onderwerp op 12 oktober (o.v.v. agendering Agendacommissie).  

 

Tot slot worden de taken die iedere gemeente belegd bij de service-gemeente in aparte bijlagen bij 

de samenwerkingsovereenkomst gespecificeerd. Deze bijlagen zijn een letterlijke 'as is' vertaling 

van de huidige afspraken over het takenpakket met de GRD. De belangrijke kaders komen reeds 

terug in de samenwerkingsovereenkomst (o.a. looptijd, financiën, verantwoording, etc.). 

Inhoudelijk zijn deze bijlagen daarom minder relevant. Het vergt echter nog wat tijd om deze 

stukken te personaliseren per gemeente. Deze bijlagen volgen daarom op een later moment.    

 


