1. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTSTEDEN
Algemene informatie
De gemeenschappelijke regeling Drechtsteden (GRD) is aangegaan door de 6 colleges van de gemeenten binnen
de Drechtsteden. De GRD heeft tot doel draagvlak te creëren voor een evenwichtige ontwikkeling van het gebied.
Hiertoe behartigt de GRD de gemeenschappelijke regionale belangen op de terreinen (a) Economie en bereikbaarheid, (b) Fysiek, (c) Sociaal, (d) Bestuurlijke ontwikkeling en grotestedenbeleid, (e) Staf- en ondersteunende diensten en de bedrijfsvoering en (f) beleidsonderzoek.
Daarnaast heeft de GRD als doelstelling om zorg te dragen voor de efficiënte en effectieve heffing en invordering
van belastingen en de uitvoering van de WOZ.
Verbonden Doelstelling(en) uit Dordtse Begroting
• Vergroten arbeidsparticipatie (Programma Werk en Inkomen);
• Transitie onderkant arbeidsmarkt (Programma Werk en Inkomen);
• Verbeteren van de werking van de arbeidsmarkt (Programma Economie, Sport en Cultuur);
• Versterken economische structuur door het verbeteren van het vestigings- en ondernemingsklimaat (Programma Economie, Sport en Cultuur);
• Verbeteren van de aantrekkingskracht van de stad als woon- en vestigingsplaats, waarbij inwoners, in aansluiting op de eigen behoefte, voldoende mogelijkheden hebben om hun vrije tijd in de directe woonomgeving invulling te geven (Programma Economie, Sport en Cultuur);
• We willen bereiken dat onze inwoners zo min mogelijk afhankelijk zijn van (zware) zorg en ondersteuning (Programma Zorg en Ondersteuning);
• We bieden ondersteuning, opvang en beschermd wonen aan inwoners met multiproblematiek die niet in staat
zijn zich te handhaven in de samenleving (Programma Zorg en Ondersteuning);
• Versterken van het openbaar vervoer (Programma Verkeer en Vervoer);
Actuele ontwikkelingen
Serviceorganisatie Wmo
Met de inwerkingtreding van de Wmo 2015 wordt een aantal van de nieuwe taken (w.o. begeleiding, kortdurend
verblijf, beschermd wonen, inkomenssteun) door de zes gemeenten gedelegeerd aan de GR Drechtsteden (Sociale
Dienst). Het gaat met name om de uitvoering van de zogenaamde maatwerkvoorzieningen Wmo.
Het beleidsplan Wmo 2015-2018 vormt de beleidsmatige basis. De SDD bereidt zich voor op een zorgvuldige transitie per 2015 (inrichtingsplan SDD). De kosten voor de uitvoeringsorganisatie worden gedekt uit de middelen
sociaal deelfonds Wmo 2015 (onderdeel maatwerkvoorzieningen).
Bestaande taakstelling Kadernota 2014 (Trap Af Systematiek)
Bij de Kadernota 2014 heeft de gemeenteraad besloten tot de trap af taakstelling, oplopend tot 4,5% vanaf 2016.
Deze taakstelling is van toepassing op beïnvloedbare budgetten van de GRD (ongeveer € 66 miljoen). Grote budgetten binnen de Sociale Dienst zijn niet beïnvloedbaar en zijn derhalve niet meegenomen in de berekening van de
taakstelling. De bestaande taakstelling van 4,5% wordt herijkt op basis van de mei circulaire 2014.
Trap af Taakstelling
GR Drechtsteden

2015

2016

2017

2018

2.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000

Verbeteren ICT /Transitieplan I&A
De Drechtraad is op 1 oktober 2013 akkoord gegaan met het Transitieplan I&A. Daarbij zijn ook de kredieten beschikbaar gesteld die nodig zijn voor uitvoering van het Transitieplan. In het plan zijn zowel de bemensing, het
verband tussen de uit te voeren activiteiten en in te zetten middelen als de benodigde hard- en software en systemen geanalyseerd.
Integratie Drechtwerk
De Drechtraad heeft op 5 maart 2013 het besluit van het Drechtstedenbestuur goedgekeurd inzake de uitvoering
van de Participatiewet. Een belangrijk onderdeel van deze visie is het opheffen van de GR Drechtwerk en het onderbrengen van de bedrijven van Drechtwerk in de GR Drechtsteden. Het voornemen dit per 1 januari 2015 te
effectueren is uitgesteld omdat verschillende toekomstscenario’s voor de verschillende Drechtwerk BV’s (Fris facilitair, Assembly partner, Diversiteit en Groen) nog worden uitgewerkt.
Tot de exacte financiële en personele consequenties helder zijn en besluitvorming heeft plaatsgevonden over de
toekomst van de afzonderlijke BV’s, zal de opheffing van de GR Drechtwerk nog niet worden voorgelegd. Wel is in
2014 de functionele aansturing voor een aantal onderdelen bij de GRD ondergebracht.
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Financiële informatie
In de primaire begroting 2015 van de GRD bedraagt de totale gezamenlijke gemeentelijke bijdrage € 238.287.000.
Het aandeel van Dordrecht in deze totale bijdrage bedraagt € 144.230.00.
De gemeentelijke bijdrage van Dordrecht heeft met name betrekking op de Sociale Dienst. In 2015 bedraagt de
Dordtse bijdrage aan de Sociale Dienst € 122.387.000. Dit betreft vooral gelabelde gelden die één op één worden
doorgeschoven en afgerekend. Een ander groot deel van de gemeentelijke bijdrage heeft betrekking op het SCD.
In 2015 bedraagt de bijdrage aan het SCD € 15.191.700.
De overige delen van gemeentelijke bijdragen komen ten gunste van de Gemeentebelasting Drechtsteden
(€ 2.349.000), Bureau Drechtsteden (€ 1.537.000), Bestuur en Staf (€ 1.304.000), GEO (€ 1.130.000) en tot slot
het OCD (€ 332.000).
Gemeentelijke bijdrage Dordrecht
Sociale Dienst Drechtsteden
Servicecentrum Drechtsteden

2015
122.387.000
15.191.000

Gemeentebelasting Drechtsteden

2.349.000

Bureau Drechtsteden

1.537.000

Bestuur en Staf

1.304.000

GEO

1.130.000

OCD

332.000
144.230.000
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2. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DIENST GEZONDHEID EN JEUGD
Algemene informatie
De gemeenschappelijke regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid (DG&J) is aangegaan door de 17
colleges van de gemeenten binnen Zuid-Holland Zuid
De DG&J heeft tot taak, vanuit het beginsel van verlengd lokaal bestuur een bijdrage te leveren aan het behartigen van gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten, om zo een evenwichtige en voorspoedige
ontwikkeling in het gebied te bevorderen. De behartiging van belangen gebeurt door het bepalen van de hoofdlijnen van gewenste ontwikkelingen door middel van sturing, ordening, integratie en uitvoering op het terrein van
publieke gezondheid en onderwijs.
Verbonden Doelstelling(en) uit Dordtse Begroting
•
Dordtse jeugdigen groeien gezond en veilig op (Programma Jeugd en Onderwijs)
•
Dordtse jeugdigen krijgen kansen om zich te ontwikkelen en om naar vermogen mee te kunnen doen
(Programma Jeugd en Onderwijs)
•
We willen bereiken dat onze inwoners zo min mogelijk afhankelijk zijn van (zware) zorg en ondersteuning
(Programma Zorg en Ondersteuning)
•
We bieden ondersteuning, opvang en beschermd wonen aan inwoners met multiproblematiek die niet in
staat zijn zich te handhaven in de samenleving (Programma Zorg en Ondersteuning)
•
We bevorderen vitale en zorgzame wijken (Programma Zorg en Ondersteuning)
Actuele ontwikkelingen
Bestaande taakstelling Kadernota 2014 (Trap Af Systematiek)
De Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid en Jeugd had in 2013 een forse opgave vanwege de uitplaatsing van de Jeugdgezondheidszorg. Er waren jarenlange tekorten en er werd hard gewerkt om de begroting voor
de komende jaren sluitend te krijgen. Gezien bovenstaande ontwikkelingen is met betrekking tot de trap af taakstelling besloten, om hiervoor bij de DG&J niet aanvullend te bezuinigen op activiteiten of het uitvoeringsniveau.
Wel heeft Dordrecht de door de DG&J zelf aangekondigde bezuinigingsmogelijkheid van € 1,1 miljoen vanaf 2016
gevolgd. Het Dordtse aandeel hierin bedraagt € 270.000.
Trap af Taakstelling
Dienst Gezondheid en Jeugd

2015

2016

2017

2018

0

270.000

270.000

270.000

Financiële informatie
De totale reguliere begroting van de Dienst bedraagt € 17.446.570 aan lasten. Dordrecht draagt ten behoeve hiervan in 2015 € 4.287.391 bij als inwonerbijdrage aan de Dienst Gezondheid en Jeugd. Daarnaast draagt Dordrecht
€ 239.532 bij aan het uitvoeringsprogramma.
Naast de reguliere begroting ontvangt de DG&J €1.074.936 aan subsidies van de gemeente Dordrecht. Tot slot
ontvangt de DG&J € 1.176.516 ten behoeve van het RMC en de uitvoering van inspecties kinderopvang.
Gemeentelijke bijdrage Dordrecht
Inwonerbijdragen 2015 - staand beleid
Regionale uitvoeringsprogramma's 2015
Subsidies
Regionaal Meld en Coördinatie functie
Inspecties kinderopvang

2015
4.287.391
239.532
1.074.936
959.182
217.334
6.778.375
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3. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMGEVINGSDIENST ZHZ
Algemene informatie
De regeling is getroffen ter ondersteuning van de deelnemers en de regiogemeenten bij de uitvoering van hun
taken op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in
het bijzonder, alsmede de taken op het terrein van vergunningverlening, handhaving en toezicht op grond van de
in artikel 5.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht genoemde wetten.
Verbonden Doelstelling(en) uit Dordtse Begroting
• Het verbeteren van het woon- en leefklimaat in Dordrecht (Programma Milieu en Duurzaamheid)
• Voldoende aanbod voor bijzondere doelgroepen (Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen)
Actuele ontwikkelingen
Verhogen kostendekkendheid legesgebonden taken
De Omgevingsdienst voert een aantal wettelijke taken uit waarvoor de gemeente leges heft. Vanaf 2009 zijn kosten en inkomsten niet meer in balans, in een aantal jaren is hierop fors verlies geleden. De belangrijkste oorzaak is
de grote terugloop van het aantal (met name grote) bouwprojecten.
Stroomlijnen vergunningproces Bouwen
Vanuit het Programma Uniformering Processen & Systemen van het Ontwikkelprogramma Drechtsteden werkt de
Omgevingsdienst in 2015 verder aan het optimaliseren van het vergunningenproces. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de gemeente vanwege de diverse externe (gemeentelijke) adviseurs die betrokken zijn bij de vergunningprocessen. Het optimaliseren van het vergunningproces wordt uitgevoerd aan de hand van de LEANmethodiek.
Privatisering bouwplantoetsing en bouwtoezicht
Het Rijk is voornemens om (mogelijk al in 2015) een deel van de wettelijke taken bouwplantoetsing en bouwtoezicht te privatiseren. Het college heeft hierover op 22 januari 2014 een brief gestuurd aan de VNG. In de brief
spreken we onze zorg uit over deze ontwikkeling. De zorg leeft onder meer vanwege het overlaten van aspecten
als veiligheid aan de markt en het verlies aan samenhang dat juist met de Wabo werd beoogd. Daarnaast heeft
het college zorgen vanwege de landelijk opgelegde kwaliteitscriteria voor de uitvoering van wettelijke taken, op
grond waarvan een bepaalde omvang van voldoende deskundig personeel moet worden geborgd.
Verbeteren kwaliteit
In 2013 heeft de Omgevingsdienst een door het Rijk ontwikkelde zelfevaluatie van de kwaliteit van de vergunningverlening, toezicht en handhaving uitgevoerd. De uitkomst was dat aan de meeste kwaliteitseisen werd voldaan.
Voor de onderdelen waar dit niet het geval was, is een verbeterplan vastgesteld om in 2015 wel te voldoen aan de
landelijke kwaliteitseisen. In 2015 zal over het resultaat worden gerapporteerd.
Financiële informatie
De bijdrage aan de Omgevingsdienst is opgebouwd uit drie delen: de inwonerbijdrage, bijdrage voor wettelijke
taken en de bijdrage voor VVGB taken (tevens wettelijk).
Gemeentelijke bijdrage
Inwonerbijdrage
Wettelijke taken
VVGB taken

2015
409.000
4.635.000
314.000
5.358.000
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4. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO ZHZ
Algemene informatie
De Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio ZHZ (VR) is aangegaan door de 17 gemeenten binnen de regio
Zuid-Holland Zuid.
De VR heeft tot doel de brandweerzorg, de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen operationeel op regionaal niveau te integreren. Dit om hiermee een doelmatige en
slagvaardige hulpverlening te verzekeren.
Verbonden Doelstelling(en) uit Dordtse Begroting
• De waardering van de veiligheid door inwoners blijft bovengemiddeld ten opzichte van de G32 (Prog. Veiligheid)
• De mate waarin inwoners slachtoffer zijn van een delict blijft onder het gemiddelde van de G32 (Prog. Veiligheid)
• De waardering van sociale veiligheid in de buurt door inwoners blijft bovengemiddeld ten opzichte van de G32
(Programma Veiligheid)
Actuele ontwikkelingen
Regionalisering van brandweerkazernes
Momenteel wordt binnen de Veiligheidsregio gewerkt aan de overdracht van de brandweerkazernes in de 2e tranche. Deze tranche heeft betrekking op 31 brandweerkazernes. In de 1e tranche zijn reeds 6 brandweerkazernes
overgedragen.
Uitgangspunt is dat het totaal van structurele kosten (voor o.a. de beheersorganisatie) niet hoger uit vallen dan in
de huidige situatie. De Veiligheidsregio gebruikt de budgetten die gemeenten zullen overdragen, om het beheer
van de panden te coördineren en het vastgoed- en facilitair beheer uit te voeren.
Bestaande taakstelling Kadernota 2014 (Trap Af Systematiek)
Bij de Kadernota 2014 heeft de gemeenteraad besloten tot de trap af taakstelling, oplopend tot 4,5% vanaf 2016.
Deze taakstelling is van toepassing op beïnvloedbare budgetten van de VR.
Trap af Taakstelling
GR Veiligheidsregio ZHZ

2015

2016

2017

2018

303.000

541.000

541.000

541.000

Vernieuwde brandweerzorg
De brandweer Zuid-Holland Zuid moet bezuinigen en heeft om die reden een visie op weg naar 2020 vastgesteld:
Vernieuwde brandweerzorg. Ingezet wordt op een efficiëntere inrichting van bedrijfsvoering en kantoortaken en
het onderzoeken van de mogelijkheden van minder mensen op een brandweervoertuig. Het vergroten van de
bewustwording brandveiligheid en het meer risicogericht inspecteren zijn speerpunten aan de voorkant van de
veiligheidsketen.
Op 26 juni hebben de bestuurders van de veiligheidsregio, de toekomstplannen van de brandweer besproken. Dit
plan geeft antwoord op de eerder gestelde vraag vanuit het bestuur om bezuinigingsscenario’s aan te leveren die
gericht zijn op de periode vanaf 2016 en een omvang hebben van respectievelijk 10% en 15%. De projectorganisatie “vernieuwde brandweerzorg” heeft zich de vraag gesteld “hoe kunnen we de kwaliteit van onze brandweer zo
effectief en efficiënt mogelijk, tegen zo laag mogelijke kosten en op toekomstvaste wijze organiseren?”
Vervallen BTW compensatie
Op basis van de Wet Veiligheidsregio’s hebben alle gemeenten in de regio Zuid-Holland Zuid hun brandweerzorg
per 1 januari 2013 geregionaliseerd. De Wet Veiligheidsregio’s heeft echter ook tot gevolg, dat de BTWcompensatie op brandweeruitgaven vanaf 1 januari 2014 vervalt. Het nadeel van het vervallen van de BTWcompensatie wordt op macro-niveau deels gecompenseerd door een hogere Bdur uitkering (rijksdoeluitkering).
Financiële informatie
De gemeentelijke bijdragen aan de VR zijn opgedeeld in vijf verschillende boxen. In dit boxen model zijn verschillende typen kosten uitgesplitst. De totale bijdrage van Dordrecht aan de VR bedraagt in 2015 op basis van de
primaire begroting € 10.817.685. Het grootste deel van deze bijdrage heeft betrekking op de basis brandweerzorg
(€ 6.619.292).
Gemeentelijke bijdrage Dordrecht

2015

Box 1 basis brandweerzorg

6.619.292

Box 2 inwonerbijdrage

1.208.926

Box 3 maatwerk

1.521.473

Box 4 huisvesting
Box 5 overhead

692.678
775.316
10.817.685
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5. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING DRECHTWERK

(SOCIALE WERKVOORZIENING DRECHTSTEDEN)

Algemene informatie
De Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk (Drechtwerk) is aangegaan door de gemeenten Alblasserdam, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht. Het openbaar lichaam behartigt de belangen van de gemeenten op
het terrein van de sociale werkvoorziening en geeft in opdracht van de gemeenten uitvoering aan de in de wet en
in deze regeling genoemde taken.
Verbonden Doelstelling(en) uit Dordtse Begroting
• Vergroten arbeidsparticipatie (Programma Werk en Inkomen)
• Transitie onderkant arbeidsmarkt (Programma Werk en Inkomen)
Actuele ontwikkelingen
Integratie Drechtwerk in de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
De Drechtraad heeft op 5 maart 2013 het besluit van het Drechtstedenbestuur goedgekeurd inzake de uitvoering
van de Participatiewet. Een belangrijk onderdeel van deze visie is het opheffen van de GR Drechtwerk en het onderbrengen van de bedrijven van Drechtwerk in de GR Drechtsteden.
Het voornemen dit per 1 januari 2015 te effectueren is uitgesteld omdat verschillende toekomstscenario’s voor de
verschillende Drechtwerk BV’s (Fris facilitair, Assembly partner, Diversiteit en Groen) nog worden uitgewerkt.
Alleen voor Drechtwerk Personeel (detacheringsbedrijf) geldt het voornemen deze per 1 januari 2015 geheel te
integreren in de Sociale Dienst Drechtsteden. Tot de exacte financiële en personele consequenties helder zijn en
besluitvorming heeft plaatsgevonden over de toekomst van de overige afzonderlijke BV’s, zal de opheffing van de
GR Drechtwerk nog niet worden voorgelegd. Uiterlijk 1 januari 2016 dient per werkbedrijf (BV) het best passende
scenario te zijn gerealiseerd.
Participatiewet
Per 1 januari 2015 wordt de participatiewet van kracht. Dit betekent voor de WSW dat de toegang tot de WSW per
diezelfde datum gesloten wordt. Aanvragen en 1e indicaties worden in 2015 niet meer gedaan.
WSW herindicaties na 1 januari nog wel uitgevoerd. De herindicaties worden echter alleen uitgevoerd voor werknemers met een vast SW-dienstverband. Dit betekent dat medewerkers van Drechtwerk met een tijdelijk dienstverband en kandidaten op de wachtlijst voor de WSW, vanaf 1 januari 2015 voor inkomen en begeleiding naar
werk worden doorverwezen naar de gemeenten.
Bestaande taakstelling Kadernota 2014 (Trap Af Systematiek)
Bij de Kadernota 2014 heeft de gemeenteraad besloten tot de trap af taakstelling, oplopend tot 4,5% vanaf 2016.
Deze taakstelling is van toepassing op beïnvloedbare budgetten van Drechtwerk.
Trap af Taakstelling
GR Drechtwerk

2015

2016

2017

2018

€ 41.000

€ 62.000

€ 62.000

€ 62.000

Financiële informatie
De algemene bijdrage per gemeente wordt bepaald op basis van het aantal geplaatste werknemers, afkomstig uit
de betreffende gemeente, op 1 januari van het boekjaar. Drechtwerk kent drie financiële bronnen: rijkssubsidie,
de toegevoegde waarde van het bedrijf en de gemeentelijke bijdrage. Deze laatste is flexibel en vult het tekort
aan.
Gemeentelijke bijdrage Dordrecht
Gemeentelijke bijdrage

2015
€ 3.092.000
€ 3.092.000
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6. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING WEGSCHAP TUNNEL DORDTSE KIL
Algemene informatie
De Gemeenschappelijke Regeling Wegschap tunnel Dordtse Kil is aangegaan door de Provinciale Staten van ZuidHolland en de gemeenten Dordrecht, Binnenmaas en Strijen.
Het Wegschap Tunnel Dordtse Kil heeft tot taak het beheer en exploitatie van een niet openbare toltunnel onder de
Dordtse Kil tussen Dordrecht en 's Gravendeel. Het beleid is gericht op de Kiltunnel inclusief de aansluitende wegen, het bevorderen van het gebruik van de tunnel, en het heffen van tolgelden om een rendabele exploitatiele
waarborgen. Hierbij dient de veiligheid, zoals voorgeschreven in wet- en regelgeving, van de weggebruiker
en de medewerkers altijd te zijn geborgd.
Verbonden Doelstelling(en) uit Dordtse Begroting
• Inwoners zijn tevreden over het basisonderhoud in hun omgeving (Prog. Leefbaarheid en Stedelijk beheer)
• Optimaal benutten van de hoofdinfrastructuur (Programma Verkeer en Vervoer)
Actuele ontwikkelingen
Wetsvoorstel modernisering vennootschapsbelastingplicht overheidsondernemingen
Op aangeven van de Europese Commissie heeft het kabinet een wetsvoorstel tot het nemen van dienstige maatregelen ten aanzien van de vennootschapsbelastingheffing van overheidsondernemingen laten opstellen. Het kabinet
beoogt hiermee een gelijk speelveld te creëren voor overheidsbedrijven die niet aan vennootschapsbelasting zijn
onderworpen en vennootschapsbelastingplichtige particuliere ondernemingen.
Het Wegschap heeft het concept wetsvoorstel “modernisering vennootschapsbelasting
plicht voor overheidsondernemingen”getoetst op de kans dat het Wegschap vanaf 1 januari 2016 belastingplichtig
wordt. De conclusie is dat deze kans aanzienlijk is. Dit past echter niet met de achterliggende bedoeling van het
wetsvoorstel (eerlijke concurrentie) want het Wegschap heeft geen concurrenten. De concurrentiepositie van het
Wegschap zal nog tijdens de parlementaire behandeling van het wetsvoorstel onder de aandacht bij het ministerie
worden gebracht om te trachten tijdig vrijstelling van deze plicht te verkrijgen.
Werkzaamheden dijkring 22
Met het Waterschap wordt intensief overleg gevoerd over de risico’s als gevolg van de voorgenomen werkzaamheden aan dijkring 22 ter plaatse van de tunnel. Hiervoor moeten de kanteldijken beoordeeld worden om te bepalen
of en welke werkzaamheden hieraan gaan plaatsvinden. De werkzaamheden boven de tunnel beperken zich momenteel tot het realiseren van een gedeelte van de ontsluitingsweg van Dordtse Kil IV. De tunnel zal tijdig worden
voorzien van een monitoringsysteem om trillingen en zettingen waar te nemen om in voorkomend geval de werkzaamheden tijdig te kunnen staken.
Bestaande taakstelling Kadernota 2014 (Trap Af Systematiek)
Bij de Kadernota 2014 heeft de gemeenteraad besloten tot de trap af taakstelling, oplopend tot 4,5% vanaf 2016.
Deze taakstelling is van toepassing op beïnvloedbare budgetten van het Wegschap.
Trap af Taakstelling
GR Tunnel Dordtse Kil

2015

2016

2017

2018

€ 9.800

€ 14.700

€ 14.700

€ 14.700

Financiële informatie
Het nadelig saldo over enig boekjaar wordt over de deelnemers verdeeld. Hierbij is de verdeling van dit saldo als
volgt: provincie Zuid-Holland komt 50%, gemeente Dordrecht 42%, gemeente Binnenmaas 6% en de gemeente
Strijen 2%.
Gemeentelijke bijdrage Dordrecht
Gemeentelijke bijdrage

2015
€ 316.950
€ 316.950
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7. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING PARKSCHAP NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH
Algemene informatie
De Gemeenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park de Biesbosch is aangegaan door de provincies ZuidHolland en Noord-Brabant én door de gemeenten Dordrecht, Drimmelen, Sliedrecht en Werkendam. Het parkschao
heeft tot taak het beschermen en ontwikkelen van natuurwaarden, het bewaren en ontwikkelen van de landschappelijk karakter en het zorgen voor en ontwikkelen van de recreatie.
Verbonden Doelstelling(en) uit Dordtse Begroting
• Duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad die zich kenmerkt door zorgvuldig ruimtegebruik, ruimtelijke
kwaliteit en respect voor het culturele erfgoed (Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen)
• Het stimuleren van duurzaam denken en handelen en ruimte bieden voor duurzame initiatieven (Programma
Milieu en Duurzaamheid)
• Versterken economische structuur door het verbeteren van het vestigings- en ondernemingsklimaat (Programma Economie, Sport en Cultuur)
• Verbeteren van de aantrekkingskracht van de stad als woon- en vestigingsplaats, waarbij inwoners, in aansluiting op de eigen behoefte, voldoende mogelijkheden hebben om hun vrije tijd in de directe woonomgeving invulling te geven (Programma Economie, Sport en Cultuur)
Actuele ontwikkelingen
De Biesbosch in 2021
Belangrijke leidraad voor de komende jaren voor de recreatie- en natuurontwikkeling in de Biesbosch, is het visiedocument ‘De Biesbosch in 2021’. Daarin zijn de doelen en ambities opgenomen van het Parkschap. Eén van de
doelen is het creëren van een professioneel functionerende organisatie rond de Biesbosch met voldoende financiële
middelen om de doelstellingen te realiseren.
Met het traject ‘De Biesbosch verdient t’ is een traject gestart om wegvallende financiële middelen (als gevolg van
crisis en terugtredende overheid) op te kunnen vangen en de ambities op peil te houden. Diverse maatregelen zijn
door het Parkschap daarin opgenomen, die zich laten samenvatten in de volgende type verdienmodellen: kostenreductie, realiseren van meer ‘geef-geld’, nieuwe kostendragers voor bestaand aanbod, nieuwe functies in het
gebied die ook passend zijn en geld genereren en opbrengsten uit gebiedsontwikkeling.

Financiële informatie
De deelnemers in het schap staan garant voor het nadelig exploitatiesaldo. De provincies Zuid-Holland en Brabant
dragen beide 25% van het nadelig exploitatiesaldo. De deelnemende gemeenten dragen naar rato van het inwoneraantal d.d. 1 januari van het verslagjaar bij aan het restant.
Gemeentelijke bijdrage Dordrecht
Gemeentelijke bijdrage Parkschap

2015
€ 978.000
€ 978.000
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8. COÖPERATIE ONTWIKKELING LEERPARK U.A.
Algemene informatie
De Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. is door de gemeente Dordrecht en het ROC Da Vinci College (Stichting
Regionaal opleidingscentrum Zuid-Holland Zuid) aangegaan. Beiden hebben 50% zeggenschap in de coöperatie.
Ook in het bestuur zijn de posten over beide leden verdeeld.
De Coöperatie heeft als hoofddoelen:
1. het namens de leden selecteren van een marktpartij alsmede het namens de leden contracteren van die
marktpartij om scholen, woningen, winkels, kantoren en bedrijfsruimten alsmede openbare ruimten en infrastructuur (het ‘Leerpark’) te realiseren;
2. de realisatie van het Leerpark tegen de scherpste prijs en hoogst bereikbare kwaliteit te laten plaatsvinden;
3. in alle fasen van de ontwikkeling van het Leerpark op te treden als aanbestedende dienst krachtens de
Europese richtlijnen.
Verbonden Doelstelling(en) uit Dordtse Begroting
• Dordtse jeugdigen krijgen kansen om zich te ontwikkelen en om naar vermogen mee te kunnen doen (Programma Jeugd en Onderwijs);
• Duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad die zich kenmerkt door zorgvuldig ruimtegebruik, ruimtelijke
kwaliteit en respect voor het culturele erfgoed (Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen);
• Een ruimtelijke ontwikkeling die meer plaats vindt vanuit de dynamiek en de kracht van de samenleving en
daarvoor ook meer speelruimte biedt (Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen).
• Bijdrage aan economische ontwikkeling cluster maritiem en duurzame energie, waaronder Duurzaamheidsfabriek (Programma ruimtelijk economische ontwikkeling en Arbeidsmarkt en onderwijs)
Actuele ontwikkelingen

Voor het voortzetten van de activiteiten van de Leerpark organisatie zijn bij de kaderbrief 2015 aanvullende
middelen gehonoreerd. De activiteiten waarvoor de aanvullende middelen nodig zijn omvatten het voeren
van regie op de ontwikkeling van het Leerpark (waaronder de grondexploitatie en de Duurzaamheidsfabriek) en het stimuleren van de samenwerking tussen VMBO, MBO, HBO en bedrijfsleven. De verwachting is
dat de uitvoering van het Leerpark loopt tot 2020. Met het ROC Da Vinci zijn afspraken gemaakt over de
deling van de organisatiekosten. Recent zijn deze nog bevestigd voor de inzet van de programmadirecteur
(tot 2019).

Financiële informatie
De kosten van de coöperatie worden gedragen door beide deelnemers voor 50% gedragen. Het betreft met name
organisatiekosten (personeelskosten).
Gemeentelijke bijdrage Dordrecht
Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A.
Exploitatietekort DZHF

2015
€ 165.000
€ 50.000
€ 215.000
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