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Geachte leden van het Algemeen Bestuur van de GR Sociaal,

Het Algemeen Bestuur (AB) van de Gemeenschappelijke Regeling Sociaal
(GR Sociaal) heeft op 1 december 2022 de tweede bestuurlijke rapportage
2022 vastgesteld. Daarnaast heeft u de gemeenteraden gevraagd om hun
zienswijze uit te brengen ten aanzien van de gewijzigde
bijdrageverordening 2023. Met deze brief informeren wij u over de
zienswijze van onze gemeenteraad ten aanzien van de tweede
bestuursrapportage 2022 en de bijdrageverordening 2023.

Vooraf
Allereerst willen wij u en uw medewerkers bedanken voor de inzet voor
onze inwoners over het jaar 2022. In gezamenlijkheid is hard gewerkt aan
het lokaal aanbieden van integrale dienstverlening en de bestuurlijke
samenvoeging van de GR Drechtwerk met de GR Sociaal. Wij kijken uit
naar de verdere samenwerking in 2023 en de lokale ontwikkeling van
Drechtwerk als leer-, werk- en ontwikkelbedrijf binnen de gemeente
Sliedrecht op haar nieuwe locatie.

Tweede bestuursrapportage 2022
Zoals aangegeven, in onze zienswijze op de eerste bestuursrapportage
2022, hechten wij als raad grote waarde aan onze bestuurlijke
verantwoordelijkheid. Het uitbrengen van een zienswijze is voor ons een
waardevol instrument om hier invulling aan te geven. Wij hebben er bij u
op aangedrongen om de procedures zo in te richten zodat wij als raad in
positie zijn om onze bestuurlijke verantwoordelijkheid middels de
zienswijze te kunnen laten gelden. 

Helaas hebben wij op basis van de tweede bestuursrapportage 2022
moeten constateren dat, ondanks ons aandringen, geen gehoor is gegeven
aan ons verzoek. Het moment van opleveren van de 2e bestuursrapportage
en de eerste mogelijkheid tot het bestuurlijk behandelen van de
rapportage maakt dat deze als sturingsinstrument aan waarde verloren
heeft. Om deze reden verwachten wij van u een herziening van de P&C
cyclus waarbij u rekening houdt met: 

1. De bestuurlijke rol en verantwoordelijkheid van de gemeenteraden;
2. De bestuurlijke planning van de lokale gemeenteraden; 
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3. De organisatorische ruimte die voor de Sociale Dienst Drechtsteden 
nodig is om op basis van de zienswijzen bij te sturen in haar processen. 

Bijdrageverordening 2023
Voor de financiële invoeging van de GR Drechtwerk in de GR Sociaal heeft u de
bijdrageverordening aangepast. Hierbij heeft u de financieringsafspraken zoals
deze golden voor de GR Drechtwerk as-is overgenomen in de 
bijdrageverordening 2023. Wij achten het voor de volwaardige integratie van 
Drechtwerk noodzakelijk dat ook de bestaande wijze van kostenverdeling 
herzien wordt. 

Wij spreken dan ook onze waardering uit dat ook de financiële integratie 
gepland staat en afgerond en verwerkt wordt in de begroting en het 
meerjarenperspectief van 2024 en verder.

Tot slot
Tot slot verwachten wij van u dat u ons, voordat het Algemeen Bestuur de 
definitieve bijdrageverordening vaststelt, laat weten wanneer en op welke 
manier u invulling gaat geven aan de in onze zienswijze genoemde punten.

Hoogachtend,

Namens de gemeenteraad,
De griffier,                     De burgemeester,

mr. R.P.A. van Aalst              Mr. Drs. J.M. de Vries 


