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Geacht college,
Bijgaand ontvangt u het concept van de begroting 2023 en de nieuwe bijdrageverordening 2023 van de
Gemeenschappelijke Regeling Sociaal. Tevens vindt u de jaarrekening 2021 van de Gemeenschappelijke
Regeling Drechtsteden.
We verzoeken u deze documenten door te geleiden naar de gemeenteraad, zodat de raad in de
gelegenheid is zijn zienswijze te geven.
Voor wat betreft de begroting 2023 hechten we eraan te melden deze concept begroting 2023 is
opgesteld op basis van de huidige beleidskaders. Financiële consequenties van dit jaar nog door de
raden te maken beleidskeuzes op basis van de lokale coalitieprogramma's en beleidskeuzes naar
aanleiding van de lopende herijkingstrajecten gericht op lokaal maatwerk zijn hier uiteraard nog niet in
verwerkt. Tevens maken de huidige maatschappelijke ontwikkelingen zoals de situatie in Oekraïne, de
inflatie, de effecten daarvan op de economie en het besteedbaar inkomen voor met name minima dat
deze begroting een aantal onzekerheden en risico's bevat, waarvoor aandacht nodig blijft gedurende het
jaar.
De zienswijzen ontvangen wij graag uiterlijk 9 juni 2022. De documenten zullen, inclusief ontvangen
zienswijzen, worden besproken en voor vaststelling voorgelegd worden in de vergadering van het
Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal van 30 juni 2022.
We realiseren ons dat de gemeenten hiermee een beperkte tijd hebben voor het opstellen en indienen
van hun zienswijzen, en verzoeken u daarom het concept van de zienswijze al naar ons te sturen, op het
moment dat uw college dat naar de gemeenteraad heeft doorgezet. Op die manier kan het Dagelijks
Bestuur GR Sociaal al een reactie voorbereiden voor de vaststelling in het Algemeen Bestuur GR
Sociaal.
Over de jaarrekening 2021 merken wij nog op dat die ook de onderdelen van de GRD bevat die met
ingang van 1 januari 2022 zijn ondergebracht in de Servicegemeente Dordrecht. Formeel loopt de
vaststelling via de GR Sociaal, maar de bestuurlijke verantwoording over de resultaten van die
onderdelen ligt bij de Servicegemeente. Dat betreft ook het tekort over 2021 van de onderdelen
Gemeentebelastingen en Onderzoekcentrum.
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Hoogachtend,
het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal,
drs. D.J. van Maanen

drs. P.J. Heijkoop

secretaris

voorzitter

bijlagen:

Concept Begroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling Sociaal
Bijdrageverordening 2023 Gemeenschappelijke Regeling Sociaal (met wijzigingen zichtbaar)
Bijdrageverordening 2023 Gemeenschappelijke Regeling Sociaal (geconsolideerde versie)
Jaarrekening 2021 Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
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