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Samenvatting
Om een aantal redenen moet de GR Drechtsteden worden geactualiseerd. Een van
de redenen is dat de taken van de GR Sociale werkvoorziening Drechtsteden
(Drechtwerk) worden overgeheveld naar de GR Drechtsteden. Daarnaast zijn er
nog andere redenen.
1. Wat is de aanleiding?
In het afgelopen jaar zijn er besluiten genomen die ertoe leiden dat de taken op
grond van de Wet sociale werkvoorziening, die tot nu toe door de
gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening Drechtsteden
(GR Drechtwerk) worden uitgevoerd, met ingang van 1 januari 2011 door de
GR Drechtsteden (SDD) zullen worden uitgevoerd. Teneinde dit te formaliseren is
een aantal besluiten nodig. Zo moeten, naast een aantal bijkomende besluiten, de
GR Drechtsteden worden gewijzigd, de GR Drechtwerk worden opgeheven en moet
een NV Drechtwerk worden opgericht. Op 15 juni 2010 heeft u reeds hiervoor een
aantal besluiten genomen (SBC/2010/340339).
Daarnaast is geconstateerd dat de taken op het gebied van de belastinginning niet
helemaal volledig in de tekst van de GR Drechtsteden waren opgenomen. Dat
wordt in dit wijzigingsbesluit gecorrigeerd.
Helaas is in een van de vergaderingen van de Drechtraad verwarring ontstaan over
de wijze waarop besluiten in de Drechtraad tot stand komen. Om die reden is de
formulering daaromtrent in artikel 14 herzien en vernieuwd.
Ook wordt de functie van algemeen directeur verankerd in de tekst van de
GR Drechtsteden. Op hoofdlijnen worden de taken en de positie ten opzichte van
de Drechtstedensecretaris beschreven.
Tot slot is het aantal mogelijke leden van het Drechtstedenbestuur in
overeenstemming gebracht met de huidige situatie en is het vereiste van
unanimiteit bij de besluitvorming over het Ingenieursbureau, het
Onderzoekcentrum en het Servicecentrum komen te vervallen.

2. Wat willen we bereiken?
Door het gevraagde besluit vast te stellen wordt bereikt dat:
a. de GR Drechtsteden actueel en volledig is;
b. de (college en raads)bevoegdheid in het kader van sociale werkvoorziening te
delegeren aan de GR Drechtsteden.
3. Wat gaan we daarvoor doen?
In verband met de onder punt 1 genoemde aanleidingen wordt de
GR Drechtsteden gewijzigd.
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Daarnaast wordt de GR Drechtwerk geliquideerd en wordt een NV Drechtwerk
opgericht. U wordt nog op een later tijdstip door ons geïnformeerd over de
voortgang van dit besluitvormingsproces.
Inspraak en communicatie
Het wijzigingsbesluit GR Drechtsteden moet door alle colleges en raden van de
deelnemende gemeenten en door de Drechtraad worden vastgesteld. Daarna moet
het besluit door alle gemeenten en door Drechtsteden worden bekendgemaakt in
de daarvoor bestemde huis-aan-huis bladen en ter inzage worden gelegd.
Dordrecht zal het wijzigingsbesluit ter voldoening aan artikel 26 van de Wet
gemeenschappelijke regelingen aan de provincie toezenden.
Inspraak in en communicatie over de liquidatie van de GR Drechtwerk en over de
oprichting van de NV Drechtwerk is aan de desbetreffende besturen.
4. Wat mag het kosten?
Aan de wijziging van de GR Drechtsteden zijn geen bijzondere kosten verbonden,
anders dan voor het publiceren van het besluit in de huis-aan-huis bladen.
5. Fatale beslisdatum
Het wijzigingsbesluit van de GR Drechtsteden dient door alle raden uiterlijk begin
november te zijn vastgesteld en uiterlijk in de decembervergadering van de
Drechtraad. Pas na publicatie van alle besluiten kan het wijzigingsbesluit in
werking treden. Daarom dient de publicatie van het besluit van de Drechtraad in
december plaats te vinden, omdat het wijzigingsbesluit anders niet op 1 januari
2011 in werking kan treden. Dat zou tot onrechtmatige besluiten op grond van de
Wsw kunnen leiden.
6. Bij dit raadsvoorstel horen de volgende bijlagen:
- ontwerp besluit (wijzigingsbesluit GR Drechtsteden, vijfde wijziging);
- integrale versie van de GR Drechtsteden, waarin de voorgestelde wijzigingen
zichtbaar zijn.
7. Voorstel
Wij stellen u voor het wijzigingsbesluit gemeenschappelijke regeling Drechtsteden,
vijfde wijziging vast te stellen.
Het college van Burgemeester en Wethouders van Do |lrecht
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